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Abstract 
Arborelius, E. 2009. Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? Intervjuer med församlingsbor och 
präster i Stockholmsområdet. (Is there a gap between the Church and the people? Interviews with parish-
ioners and ministers in Stockholm). Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Faiths and  
Ideologies 21. 241 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-7461-4. 

 
Aim. To describe and compare parishioners’ and minister’s 1) existential, spiritual and religious experi-
ences, 2) expectations and conceptions regarding the Church and the ecclesial activities and 3) in theo-
logical terms reflect over these experiences and conceptions.  
Method. A random, stratified, sample was constructed relating to parishioners and ministers in 24 parishes 
in the Stockholm bishopric, concerning men and women in the ages 25–65. The educational level of 
parishioners, was comparable to the average of Stockholm residents.  
Results. Both parishioners and ministers described several existential and spiritual/religious experiences. 
It was not clear if there were any differences between the two groups concerning spiritual/religious ex-
periences. Yet, their experiences were interpreted in different ways, inasmuch that ministers more often 
interpreted their experiences in confessional terms.  
 Parishioners thought that religion could be expressed in many different ways. They considered the 
divine services to be too rigid and distant and wished that ministers should be on their own level and not 
set themselves above ordinary people. The ministers could be placed on an continuum from sender orien-
tation to receiver orientation due to their expectations and conceptions regarding the Church and the 
ecclesial activities. Sender orientation means to primarily start with the Church statement of faith. Re-
ceiver orientation means, to primarily start with the parishioners from their own worldview where religion 
can be expressed in many different ways. The ministers presented in total 48% sender orientation descrip-
tions and 52% receiver orientation. Comparable figures for the parishioners were 5% sender orientation 
and 95% receiver orientation.  
Conclusions. There seems to be a tension between, on one hand the view of a Church with an aim to meet 
the existential and spiritual needs of the parishioners, and on the other hand a Church with a primary 
mission to communicate the Christian articles of faith. If half of the ministers have a direction in which 
parishioners have no interest and do not ask for, this might be a problem for the Church. 
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Du ska tacka dina gudar, 
om de tvingar dig att gå 
där du inga fotspår 
har att lita på. 
 
Du ska tacka dina gudar, 
om de gör all skam till din. 
Du får söka tillflykt 
lite längre in. 
 
Du ska tacka dina gudar, 
när de bryter bort ditt skal. 
Verklighet och kärna 
Blir ditt enda val. 
 
Karin Boye 
 
 





 

 

 

 

Förord 
Jag är djupt tacksam mot alla de församlingsbor och präster som låtit sig 
intervjuas i denna undersökning och svarat på ett flertal personliga frågor 
kring egna upplevelser, religiositet och kyrkans verksamhet. Avsikten med 
analysen av svaren är i första hand att få mönster att framträda och att tolka 
dessa - inte att beskriva enskilda människor och deras uppfattningar. Jag är 
angelägen om att tolkningar av dylika mönster inte förväxlas med bristande 
respekt för informanterna. 

En akademisk avhandling är i första hand avsedd för att kunna läsas av 
forskare. Eftersom föreliggande arbete berör den kyrkliga verksamheten har 
jag dock eftersträvat att emellanåt använda ett framställningssätt som kan 
förstås även dem som inte har en vetenskaplig bakgrund. Det innebär att det 
ibland finns förklaringar och exemplifieringar av företeelser som kan kännas 
överflödiga för den som är vetenskapligt skolad. 

Elisabeth Arborelius 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

Utgångspunkter, syfte och problemställningar 
Svenska kyrkan gör anspråk på att vilja möta människor i samtal kring livs-
frågor, deras sökande, deras tvivel och deras existentiella och andliga fun-
deringar. De flesta människor är engagerade i sådana frågor. Befolkningen 
använder sig dock i allt mindre omfattning av de tjänster som denna organi-
sation erbjuder. En möjlig förklaring kan vara att svenska kyrkan i praktiken 
inte möter människors livsfrågor och andlighet. Syftet med föreliggande 
arbete är att undersöka denna fråga. 

Kyrkan bjuder in till samtal om livsfrågor 
1992 gav Svenska kyrkan ut Lilla boken om kristen tro som delades ut till 
alla hushåll. Den hade ett enkelt språk och vände sig till enskilda människor 
för att kommunicera den kristna tron - en inbjudan till samtal. Året därpå 
kom kyrkan ut med en mer omfångsrik bok: Befrielsen - stora boken om 
kristen tro. I förordet skrev dåvarande ärkebiskop Gunnar Weman bl a: ”Lil-
la boken om kristen tro var en inledning till samtal. Låt Befrielsen - stora 
boken om kristen tro - bli ett redskap för livstolkning och samtal om evange-
liet mitt ibland oss.”  

Inför kyrkovalet 2005 och årets "deadline" för utträden ur kyrkan gick 
Svenska kyrkan i Stockholms stift ut med en informationskampanj under 
rubriken Hälsokontroll för själen. På tunnelbanan kunde man läsa: ”Behöver 
du och ditt innersta, det som är större än du, komma varandra närmare är 
kyrkan en plats att mötas på. Om du vill ha sällskap, stöd eller vägledning, så 
finns vi här: präster och själavårdare, diakoner och medmänniskor, troende 
och tvivlare, sökare och kyrkobesökare”. Hösten år 2006 hade Svenska kyr-
kan annonser på tunnelbanor, bussar och pendeltåg med ett fotografi av en 
kvinna respektive en man bredvid ett levande ljus med texten: ”Hon (han) är 
mån om sitt inre. Du också?”  

 År 2007 låg en broschyr med titeln ”Vill du bli medlem i Svenska kyrkan 
eller bara veta mer?” på ett bokbord i en kyrka i Stockholms innerstad. I 
innehållet kunde man läsa följande: ”Oavsett om du definierar dig som tro-
ende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och 
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andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen… tron är något 
djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera”. Både dessa 
annonskampanjer och formuleringarna i broschyren visar på en inbjudan till 
människor att söka kontakt med kyrkan om sina livsfrågor.  

I januari 2007 intervjuades biskop Caroline Krook i ett TV-program1 där 
intervjuaren bl a tog upp frågan att de flesta svenskar inte anser sig tro på 
Gud. Caroline Krook hävdade att ”vad de flesta menar är att de inte tror på 
kyrkans Gud, men när man ber dem beskriva vilken Gud de själva tror på 
berättar de om en Gud som är kärleken, man pratar precis om den Gud kyr-
kan tror på”. Detta uttalande tydde på att biskopen ville poängtera att den 
gudsbild kyrkan och gemene man har ligger nära varandra. 

Böckerna om kristen tro, kyrkans informationskampanjer, broschyren om 
trosfrågor, biskopens beskrivning i TV av en gudsbild - alla dessa företeelser 
har en sak gemensamt: man vill från kyrkans sida bjuda in människor, oav-
sett deras tro, till samtal om det som berör oss. Detta är bakgrunden till mitt 
avhandlingsarbete: kyrkans inbjudan till människor. Jag vill belysa hur den-
na inbjudan ser ut i praktiken, hur den samverkar med folk i allmänhet och 
med representanter för kyrkan. 

De flesta människor är engagerade i livsfrågor 
Jag är inte religiös säger människor i många sammanhang, när man kommer 
i närheten av andliga, religiösa och kyrkliga frågor. Efter detta påpekande 
berättar man ofta om sina existentiella funderingar, andliga erfarenheter o 
dyl. Här följer några bilder av människor jag mött, människor som säger om 
sig själva ”Jag är inte religiös”: 

 
• När Lena är i centrum går hon ofta in i någon kyrka, tänder ett ljus och 

sitter tyst i bänken en stund, ”Det ger mig ro i själen”. 
• Bodil och Anders vill gifta sig i kyrkan: ”Vi är ju inte religiösa på det 

sättet, men någonting finns det ju. Och ska man gifta sig - då ska det vara 
i kyrkan!” 

• Fredrik tror på människans inneboende kraft: ”…nån Gud i himlen tror 
jag inte på - men det finns nåt stort inom varje människa”. 

• Ulf har så gott som aldrig någon kontakt med kyrkan men ber ofta på 
kvällarna och tackar Gud. 

• Ingrid berättar så småningom, efter kaffe och småprat, om upplevelser av 
att ha mött sin döda mamma. 

• Sara och Fredrik vill döpa sin lilla dotter i kyrkan av tradition och för att 
”Det är så vackert i kyrkan”.  

• Katarina och Mikael går alltid i julottan för det har de gjort sen de var 
barn: ”Det är så stämningsfullt och fint i kyrkan då”.  

                               
1Världens modernaste land, SVT 2, kl 20.00 den 17 januari 2007. 
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• Ingmarie säger i samband med att hennes pappa gått bort: ”Jag tror inte 
på Gud - jag är så förbannad på honom”. 

• Margareta säger att hon inte är kristen - och berättar att hon ofta ber för 
sina barn och barnbarn. 

Som framgår av exemplen ovan hävdar många att de inte är religiösa - sam-
tidigt som de ger uttryck för religiositet. Flera undersökningar2 visar att en-
dast en minoritet av befolkningen omfattar en traditionell kristen tro och 
deltar i gudstjänster3 samtidigt som en stor grupp människor tror på en kraft 
eller makt av något slag som ligger bortom vardagen4. I en livsåskådnings-
undersökning5 från 1986 ställdes frågan om man ansåg sig vara a) bekännan-
de kristen, b) kristen på sitt eget personliga sätt eller c) inte kristen. Två tred-
jedelar valde alternativ b). Det visade sig vara en mycket heterogen grupp 
som hade det gemensamt att de ville hålla dörren öppen för något gränsöver-
skridande. Många hade en tro på något - även om de inte visste vad. I en 
nordisk undersökning6 2002 fann man att sammanlagt tre fjärdedelar av 
svenskarna hade någon form av personlig gudstro, tro på en opersonlig kraft 
eller att Gud är någonting inom varje människa. I ett nyligen avlutat forsk-
ningsprojekt i Enköping, en stad som är förhållandevis representativ för Sve-
rige som helhet, kunde man visa att två tredjedelar av dem som tillfrågats 
kallade sig kristna - alltifrån ”måttligt” till ”helt och hållet” kristna7. Flertalet 
av dessa uppfattade det gudomliga som något inom varje människa8.  

Tre intervjuundersökningar i församlingar i Stockholm under åren 2002-
2006 har visat att de vanligaste funderingarna hos bortemot två tredjedelar 
av de intervjuade handlade om existentiella, andliga och religiösa frågor som 
livets mening, livets förgänglighet och livets möjligheter9. I en av dessa un-
dersökningar, där man intervjuat personer som begärt inträde eller utträde ur 
kyrkan, fann man att 60% gav uttryck för någon form av andlig-
het/religiositet, definierat som en undran/erfarenhet av något bortom den 

                               
2 Inom olika vetenskapsområden har man olika traditioner att referera. Inom teologin, också i 
språkvetenskap och en del andra vetenskaper anger man vanligtvis sidnummer i en referens, 
något som sällan förekommer inom medicinsk vetenskap. När erfarenheter från dessa forsk-
ningsområden integreras i detta arbete kommer sidhänvisningar mestadels att anges, men inte 
när det gäller artiklar eller rapporter med ett begränsat antal sidor och inte heller när det gäller 
verk där referensen anknyter till en generell princip i det aktuella verket.   
3I denna avhandling inkluderas inte förrättningar i ordet gudstjänster, av det skälet att ordet 
gudstjänst vanligen används på detta sätt både av församlingsbor och anställda i kyrkan - trots 
att förrättningar innefattar begravningsgudstjänster, vigselgudstjänster och dopgudstjänster. 
4 Hamberg 1988, sid 2, Bråkenhielm 2001, sid 20, 26, Hamberg 2001, sid 59-60, Bäckström 
2004, sid 64-65, Mazzarella M: På spaning efter en privat gudomlighet, Svenska Dagbladet 
14 april 2006, Bromander 2008, sid 77-78. 
5 Hamberg 1988 
6 Bäckström 2004, sid 64-65 
7 Ahlstrand 2008, sid 72-74 
8 Ahlstrand 2008, sid 100 
9 Arborelius 2002, Arborelius 2003 a, Arborelius 2006 
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materiella världen - utöver de drygt 10% som gav uttryck för en kristen tro10. 
I flera svenska undersökningar11 har man visat att hälften till två tredjedelar 
av de tillfrågade hade upplevt en närvaro eller kraft - Gud eller något liknan-
de - bortom den vardagliga verkligheten. I kapitel 2 kommer ytterligare un-
dersökningar att redovisas som visar på svenskarnas andlighet/religiositet på 
2000-talet.  

Det verkar således finnas existentiella frågor och andliga erfarenheter hos 
många människor. Man söker något bortom det konkreta, vardagliga. Detta 
kan bl a ta sig uttryck i att många människor går i kyrkan och lyssnar på 
musik, tänder ljus eller sitter där i tystnaden.  

Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? 
Trots att många människor funderar över livsfrågor och tror på en ande eller 
kraft av något slag, vare sig de kallar den Gud eller något annat, och trots att 
kyrkan gör anspråk på att vilja lyssna på människor och deras livsfrågor - så 
efterfrågar medlemmarna i allt mindre utsträckning de tjänster som erbjuds 
av kyrkan, särskilt vad beträffar gudstjänster och förrättningar12. Vid dop, 
konfirmation, vigslar och begravningar måste det ligga nära till hands att 
livsfrågor aktualiseras. Kan det vara så att verksamheten inte matchas av 
människors livsfrågor? Likväl har de allra flesta svenskar en livslång relation 
till kyrkan som framför allt aktiveras vid förrättningar. Ungefär 70% av alla 
församlingsbor13 har under det senaste året deltagit i någon förrättning och 
80% menar att tillgången till ceremonier är ett viktigt skäl för att tillhöra 
kyrkan14.  

Finns det en klyfta mellan människors erfarenheter och förväntningar på 
kyrkan och de erfarenheter och synsätt som kyrkans företrädare har? Denna 
fråga har uppmärksammats av andra forskare. Den brittiske religionsforska-
ren David Hay menar att människors andlighet idag till stor del står att finna 
utanför de religiösa institutionerna. Han grundar sig bl a på att en relativt 
liten del av dem som rapporterar religiösa upplevelser är regelbundna kyrko-
besökare. Skälet för denna brist på överensstämmelse mellan privatreligiosi-
tet och kontakt med de kyrkliga institutionerna menar Hay är oklar. Det finns 
ingen systematisk kunskap om hur ett andligt liv utanför kyrkan skiljer sig 
från det andliga liv som finns inom kyrkan. ”Poängen är inte att få folk att 
nöta kyrkbänkarna på söndagarna” menar Hay, ”utan att utveckla en förstå-
else för religionen vare sig denna är innanför eller utanför kyrkan”15.  

                               
10 Arborelius 2003 a 
11 Arborelius 2006, Bäckström 2004, sid 64-65, Bromander 2008, sid 77-78 
12 Svenska kyrkan 2005, sid 152-157 
13 I denna undersökning används ordet församlingsbor generellt för att beteckna medlemmar i 
Svenska kyrkan, inte som beteckning  på  boende i en viss församling. 
14 Bromander 2005, sid 176 
15 Hay 1990, kap 8 
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Den amerikanske biskopen John Shelby Spong, som under de senaste 
åren hållit föreläsningar och kurser i Sverige, för ett liknande resonemang. 
Han talar om spänningen mellan människors sökande, andliga längtan och 
upplevd gudsnärvaro och det budskap som man upplever presenteras i kyr-
kan: 

Medlemmarna i dessa samfund känner av spänningen mellan sin egen livser-
farenhet och kyrkans budskap men de vet inte hur de ska förhålla sig till pro-
blemet. Kyrkornas strategi blir att undvika frågeställningarna och söka andra 
motiv för sin verksamhet. Förfallet blir påtagligt när vi inser att det i dagens 
värld finns en mycket utbredd andlig hunger och längtan. De som söker Gud 
tror allt mindre på att den institutionaliserade kristna kyrkan kan bereda rum 
för deras sökande”16. 

Såväl Hay som Spong visar på en motsättning mellan människors privata 
andliga erfarenheter och de trosföreställningar som man uppfattar att kyrkan 
förmedlar. Men är detta deras personliga uppfattningar eller finns det empi-
riska belägg? 

Det finns många undersökningar, huvudsakligen kvantitativa, om ”vanli-
ga människors” föreställningar och erfarenheter av existentiella frågor, and-
lighet och religiositet. Studier finns också om prästers upplevelse av sin ar-
betssituation och syn på kyrkan i dagens samhälle. Däremot finns få17 under-
sökningar där man ställt samma frågor till församlingsbor och präster och 
jämfört deras föreställningar och erfarenheter av religiositet.  

I denna undersökning är avsikten att ge en tydligare bild av hur försam-
lingsbors andlighet/religiositet ser ut och hur de ser på kyrkans verksamhet 
och att också ta reda på hur präster relaterar till denna andlighet/religiositet 
”utanför kyrkan” samt de själva ser på samma frågor. Mot bakgrund av det 
allmänna syftet kan följande problemställningar formuleras: att beskriva och 
jämföra församlingsbors och prästers 1) existentiella, andliga och religiösa 
upplevelser och 2) förväntningar och föreställningar kring kyrkan och kyr-
kans verksamhet och att 3) i teologiska termer reflektera över dessa upple-
velser och föreställningar. Utifrån de eventuella teologiska principfrågor 
som aktualiseras av resultaten vill jag också i ett särskilt kapitel reflektera 
över möjliga konsekvenser för kyrkans praktik. 

Urval av representanter för ”kyrka” och ”folk” 
Att Svenska kyrkan valts som fokus i denna undersökning beror på att den är 
det största religiösa samfundet i Sverige; 4 av 5 svenskar är medlemmar. I 
                               
16 Spong 2000, förordet 
17 I kapitel 2 redovisas två undersökningar där man ställt samma frågor till präster och lekmän 
avseende synsätt på församlingen i den ena undersökningen och avseende synsätt på prästrol-
len i den andra undersökningen. 
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Stockholms stift där undersökningen utförts var 73% medlemmar18 år 2005, i 
övriga landet var motsvarande siffra 81%. Följaktligen består urvalet av 
representanter för ”folket” av församlingsbor, dvs personer som är medlem-
mar i Svenska kyrkan.  

Som representanter för kyrkan har präster valts. Att inte andra anställda 
valts som företrädare beror på att prästerna i första hand förmedlar kyrkans 
budskap. Präster har också en särskild symbolisk funktion till skillnad från 
andra anställda. Vid prästvigningen lovar en präst att uppfylla fyra löften19: 
1) att vara präst så att Guds vilja blir förverkligad i världen, 2) att klart för-
kunna Guds ord utifrån bibeln, 3) att förverkliga sin kallelse med Kristus 
som förebild och 4) att leva så bland människor att man blir vittne om Guds 
kärlek. Frågan hur dessa löften omsätts i praktiken har dock inget entydigt 
svar utan beror på den kyrkosyn, bibelsyn och gudsbild den enskilda prästen 
har. Detta anses vara en del i den svenska folkkyrkan att det finns en mång-
fald av uppfattningar kring teologiska frågor.  

De präster som ingår i denna undersökning är sådana som har kontakt 
med ”folk i allmänhet”, vilket församlingspräster har. Komministrar och 
kyrkoherdar är anställda i församlingar. Under senare år har man inom kyr-
kan alltmer betonat skillnaden mellan komministrar och kyrkoherdar. En 
kyrkoherde har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verk-
samhet. Han/hon är i första hand chef och i andra hand har han/hon uppgifter 
som präst. Vanligtvis har en kyrkoherde inte förrättningar och gudstjänster i 
samma utsträckning som en komminister särskilt när det gäller medelstora 
och stora församlingar. Eftersom de flesta församlingarna i Stockholms stift 
är medelstora eller stora valdes därför att enbart inkludera komministrar i 
denna undersökning.  

Val av metod 
Den metod som används är intervjuer med i huvudsak öppna frågor. I såväl 
svenska som internationella undersökningar är intervjuer och enkäter de 
vanligaste metoderna för att studera andliga och religiösa upplevelser. Den 
nationella intervjuundersökningen 198620 utgick från olika typer av livs-
åskådning och frågorna ställdes utifrån de olika delar som innefattas i defini-
tionen av livsåskådning; dvs i enlighet med ett hypotetiskt-deduktivt tillvä-

                               
18 I procent av svenska medborgare. 
19 Ordagrant lyder löftena enligt följande: 
1) att vara präst så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen 
2) att  klart förkunna Guds ord, såsom det är givet i den heliga Skrift och så som det är om-
vittnat i kyrkans  bekännelse, och att rätt förvalta sakramenten 3) att följa kyrkans ordning och 
förverkliga kallelsen med Kristus som förebild  4) att leva så bland människor att man blir 
vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet. 
20 Bråkenhielm 2001, sid 20 
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gagångssätt. Den nationella enkätundersökningen 199821 utgick från olika 
slag av livsåskådningsfrågor. Intervjuerna i föreliggande arbete har en induk-
tiv inriktning; i huvudsak öppna frågor ställs om de intervjuades aktuella 
upplevelser och föreställningar. Forskare med kvalitativ inriktning menar att 
ju mer ostrukturerad och öppen en intervju är desto starkare kan den upp-
täckande och nyskapande inriktningen bli, dvs man ökar möjligheten att hitta 
ny information och nya mönster i svaren22.  

Religionssociologen Peter Berger menar att man genom det induktiva 
förhållningssättet lättare kan observera transcendenta signaler/tecken i män-
niskors vardagstillvaro. Dessa signaler kan tydliggöras och kanhända leda 
till ytterligare funderingar och tolkningar hos de intervjuade23. Den ameri-
kanska religionssociologen Milton Yinger menar att man kan låta människor 
berätta helt fritt om sina trosföreställningar och tankar, en annan variant är 
att be människor svara på frågor, som inte formuleras i termer av någon eta-
blerad religiös åskådning24. Möjligheten att fånga religiositet och andlighet i 
vid mening, den ”svårfångade anonyma religiositeten” kan troligen bäst 
fångas med användning av breda ostrukturerade personliga intervjuer25.  

Frågor om människors livssituation och existentiella funderingar är per-
sonliga frågor vilket medför att intervjuaren bör ställa öppna frågor - till 
skillnad från frågor med fasta svarsalternativ. Genom att besvara öppna frå-
gor som stimulerar ett fritt och ostrukturerat berättande får den intervjuade 
möjlighet att formulera sig på det sätt som känns riktigt för honom/henne 
utan att han/hon riskerar att bli lagd i ett fack26.  

Det finns en risk med att ställa specifika frågor på grund av att man då 
mer eller mindre omedvetet kan styra intervjun i en viss riktning. Raka öpp-
na frågor har fördelen att den intervjuade svarar på det han/hon omedelbart 
kommer att tänka på, vilket ger viktig information. Empiriska undersökning-
ar inom angränsande områden ger stöd för att så är fallet. Vid läkarkonsulta-
tioner har man t ex kunnat visa att patienten berättar det viktigaste under de 
första tre minuterna27 - under förutsättning att läkaren inleder med en allmän 
öppen fråga. Samtidigt finns det en risk att alltför öppna frågor kan göra 
vissa intervjupersoner osäkra på vad de ska svara - t ex en läkare som när 
han/hon möter patienten lutar sig tillbaka i stolen och säger ”Berätta!”. 

Att ställa följdfrågor för att få något förtydligat kan också innebära en risk 
såtillvida att intervjupersonen uppfattar det som att han/hon uttryckt sig 
oklart eller på ett icke-relevant sätt. Ibland kan det därför vara en fördel att 
inte ställa följdfrågor utan alltid ”godta” det informanten säger - och istället 

                               
21 Bråkenhielm 2001, sid 26 
22.Pettersson 2000 a, sid 188 
23 Berger 1970, kap 3 
24 Pettersson 1982, sid 20 
25 Pettersson 1982, sid 47 
26 Hay 1990, kap 5 
27 Henbest 1989 
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ställa många frågor av liknande slag och hoppas på att någon/några av dessa 
ger relevant material. 

Metodproblemet är sålunda balansen mellan att inte styra intervjuperso-
nen med alltför precisa frågor och att samtidigt få vederbörande att komma 
med relevanta svar, dvs inte alltför intetsägande eller ”flummiga” svar. För 
att i viss mån komma tillrätta med dylika metodproblem kan man ställa 
många frågor av liknande karaktär för att någon av dessa olika formuleringar 
av ett likartad område förhoppningsvis kan aktualisera existentiella och and-
liga/religiösa föreställningar och upplevelser hos intervjupersonen. Man kan 
också formulera frågor som har varierande grad av öppenhet, t ex frågor som 
är konkreta kring vissa aktuella fenomen som aha-upplevelser, personliga 
önskningar, fallbeskrivningar. 

Val av intervjuområden 
Som framgår av problemställningarna kommer intervjufrågorna att beröra 
två huvudområden: existentiella, andliga och religiösa upplevelser samt för-
väntningar och föreställningar på kyrkan och kyrkans verksamhet.  

Det finns åtskilliga sätt att definiera religion. I detta arbete kommer be-
greppet att användas för att beskriva upplevelsen och/eller föreställningen av 
en kraft, en närvaro, av något större som ligger bortom den vanliga materiel-
la vardagen, något som kan, men inte behöver, ha anknytning till en konfes-
sion. Denna definition inkluderar två begrepp: ”Religion i snäv mening”, när 
upplevelsen/föreställningen har en konfessionell anknytning och ”Andlighet i 
vid mening”, när det inte finns en konfessionell anknytning (mer om defini-
tioner på andlighet och religiositet sid 15-16). 

Religionsforskare fokuserar ofta på olika dimensioner i religion. Benäm-
ningarna på dessa varierar från forskare till forskare. Några av de mest före-
kommande dimensionerna är föreställningar, handlingar och upplevelser28. 
Följande uppställning (tab 1) visar exempel på föreställningar, upplevelser 
och handlingar enligt “religion i snäv mening” respektive “andlighet i vid 
mening”. 

                               
28 McGuire 1997, sid 14-20 
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Tabell 1.  Exempel på föreställningar, upplevelser och handlingar enligt “religion i 
snäv mening” respektive “andlighet i vid mening” 

  
Religion i snäv mening 

 
Andlighet i vid mening 
 

Föreställningar ”Jag tror att Gud ligger bakom 
allt i naturen” 

”Jag tror att det finns en kraft eller 
makt av något slag” 

Upplevelser ”Jag såg en Jesusgestalt…” ”Det var som om tiden stod stilla, 
allt fick ett sammanhang…” 

Handlingar ”Jag går till nattvarden för att få 
syndernas förlåtelse”  
 

”När jag lyssnar på Bach - det är 
som att vara i en annan värld” 

En av avgränsningarna i föreliggande arbete är att det fokuserar på upplevel-
ser och föreställningar, men inte på handlingar. 

Det finns flera metodproblem när man vill studera dylika frågor, eftersom 
de inte är särskilt väl definierade i jämförelse med andra frågor, t ex sådana 
om tvättmedel eller politisk tillhörighet. Det innebär att man i begränsad 
utsträckning har ordförråd och begrepp till sitt förfogande som kan beskriva 
föreställningar och erfarenheter kring dessa frågor. I följande avsnitt be-
skrivs terminologiska frågor avseende existentiella, andliga och religiösa 
upplevelser samt föreställningar om kyrkan och kyrkans verksamhet - vilket 
leder fram till att syftet och problemställningarna bryts ner i konkreta forsk-
ningsfrågor som beskrivs sist i detta kapitel. 

Upplevelser  
Vi förnimmer någonting hela tiden med våra sinnen. Varseblivning innebär 
att vi uppfattar något via sinnena där vi sammanställer och tolkar stimuli till 
en meningsfull helhet av personer, föremål, händelser etc29. En upplevelse 
kan sägas vara ett antal varseblivningar som formas till ett mönster som man 
bildar utifrån sina tolkningar.  

Upplevelser30 kan vara av många olika slag och omfatta allt från att känna 
sig stressad till att njuta av att se ut över de höstgulnande bladen i kastanjen 
utanför fönstret. Stressen kan innebära en upplevelse av nedstämdhet över 
begränsningarna i livet. Kastanjen kan medföra en upplevelse av glädje över 
allt vackert i livet. De gula löven kan väcka känslan av att man själv gradvis 
ska vissna, att livet är ändligt, en existentiell upplevelse. 

                               
29 Egidius 1968, sid 139 
30 Begreppen “upplevelse” och “erfarenhet” ligger nära varandra och används i detta arbete 
synonymt. Det sker hela tiden ett växelspel mellan upplevelser och erfarenhet. Man kan ut-
trycka erfarenhet som fält och upplevelser som punkter, där punkterna hör ihop med fältet. 
Erfarenheten blir vår samlade vishet - eller brist på vishet. Upplevelser påverkar vår erfaren-
het och för att kunna uppfatta något som en upplevelse måste vi kunna relatera den till vår 
erfarenhet.. 
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Kanske leder åsynen av de gula löven bland de fortfarande gröna löven 
och den blå himlen till en upplevelse av livets oändliga möjligheter, en för-
undran att det kan finnas något så vackert och att detta visar hur livet är en 
gåva från Skaparen själv. En sådan formulering av en upplevelse kan tolkas 
som att upplevelsen är andlig/religiös med konfessionellt inslag om ordet 
“Skapare” eller något annat motsvarande ord används. Om ord som inte an-
sluter till en konfession används, kan upplevelsen tolkas som andlig/religiös 
utan konfessionellt inslag, eftersom det tycks handla om en upplevelse av en 
makt-kraft utöver människan själv.  

En annan person skulle kanske försjunka i anblicken av kastanjens alla 
löv och för några sekunder känna sig bli ett med dem, en överväldigande 
känsla av att bli ett med alltet i oändligheten. Det skulle kunna handla om en 
upplevelse av mystik karaktär. Eller kanske löven väcker känslan att det 
snart är vinter och tanken att det är dags att sätta på vinterdäcken; en vardag-
lig upplevelse. 

Existentiella upplevelser 
Existentiella frågor och upplevelser är begrepp som ofta används utan att 
närmare definieras. Begreppet existentiell relaterar till existensen, männi-
skans varande, att vara människa. Enligt Filosofilexikonet31 har beteckningen 
existentiell fått en ”vridning i riktning mot ’en särskilt betydelsefull livssitu-
ation’ och har så småningom inlemmats i vardagsspråket”.  

I en avhandling i empirisk livsåskådning år 2002 skriver författaren att 
existentiella frågor väcks: ”när äktenskapet går i kras, man förlorar arbetet, 
ett barn föds, femtioårsdagen infaller, en gammal människa somnar in eller 
cancerdiagnosen blir verklighet, frågor som berör födelse, lidande, död och 
kärlek”32. Inom psykologin framhålls att existentiella frågor väcks i utveck-
lingskriser/livskriser, t ex barnafödande, klimakterium, pensionering och vid 
traumatiska kriser som sjukdom/invaliditet, skilsmässa, konkurs33.  

En livsfråga eller existentiell fråga kan beskrivas som en undran, ett ifrå-
gasättande över livet som man söker ett svar på, t ex ”Vad är meningen med 
mitt liv?”, ”Varför måste min mamma dö ifrån mig?” Det handlar om per-
sonligt angelägna frågor som berör centrala delar av en människas liv - frå-
gor som ligger bortom vetenskapens sfär. I föreliggande undersökning 
kommer existentiella upplevelser att definieras som upplevelser i samband 
med livsfrågor. De kan innefatta något av följande: 

 

                               
31 Lübcke 1988, sid 151 
32 Westerlund 2002, sid 17 
33 Cullberg 1975 
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• upplevelser av att vara människa i livet, döden, lidandet, kärleken 
• upplevelser i särskilt betydelsefulla livssituationer som markerar över-

gångar: t ex barnafödande, 50-årsdag, klimakterium, pensionering, för-
äldrars bortgång eller kriser: t ex sjukdom/invaliditet, skilsmässa, miss-
bruk, dödsfall 

Andliga och religiösa upplevelser 

Definitioner av begreppet religion 
Enligt Nationalencyklopedin är religion ”en kulturyttring som inte låter sig 
infångas under någon generellt accepterad heltäckande definition”. Man 
skriver att otaliga försök har gjorts att i en allmängiltig formel fånga de olika 
religionernas väsen men att dessa misslyckats.  

William James, en förgrundsgestalt i området religion-psykologi-filosofi, 
beskrev religion på flera sätt, t ex: ”... samma fysiska skälvning som vi kän-
ner i en skog i skymningen eller i ett bergspass blott med den skillnaden att 
den kommer över oss vid tanken på vårt förhållande till det övernaturliga”34 
och ”… känslor, handlingar och erfarenheter hos enskilda individer, i den 
mån de känner sig stå i förhållande till vad helst de anser vara det gudomli-
ga”35. Andra välkända beskrivningar av begreppet religion är Friedrich 
Schleiermachers ”en känsla av absolut beroende” och Rudolf Ottos ”den 
obestämda rysning och bävan som människan känner inför det hemlighets-
fulla”, definitioner som ansluter till det personligt upplevda. 

Prästen och forskaren Per Pettersson menar att religion skulle kunna defi-
nieras som en subjektivt upplevd relation till det transcendenta36, ett religi-
onsbegrepp som inte är konfessionellt anknutet. På liknande sätt talar Ber-
ger37 om ”signaler av transcendens” som något människor uppmärksammar i 
vardagslivet och som pekar på något bortom och kan tolkas utifrån en reli-
giös referensram. Han ger exempel på vanligt förekommande mänskliga 
erfarenheter som uttrycker en fundamental tilltro till tillvaron - ”en känsla av 
att det finns en ’ordning” - t ex när mamman tröstar sitt barn som vaknar mitt 
i natten och är rädd i mörkret.  

Bergers synsätt förefaller vara i viss överensstämmelse med den ameri-
kanska religionssociologen Milton Yinger38 som företräder ett mer funktio-
nellt synsätt. Yinger menar att religion kan definieras som ett system av tros-
föreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp människor 
att försöka komma till rätta med det mänskliga livets yttersta frågor. 

                               
34 James 1923, sid 38 
35 James 1923, sid 41 
36 Pettersson 2000 b, sid 374 
37 Berger 1970, sid 52-65 
38 Pettersson 2000 b, sid 52 
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Ett liknande sätt att betrakta religion är vad man kallade “anonym religio-
sitet” i den forskning som bedrevs i början på 1980-talet av Religionssocio-
logiska Institutet39. Begreppet “anonym religiositet” avsåg att beteckna tro på 
en möjlig yttersta ordning, en positiv värdering av svåra upplevelser och ett 
intresse för de djupa frågorna i människans tillvaro. Thorleif Pettersson, 
professor i religionssociologi som ansvarade för undersökningen, myntade 
begreppen “religion i snäv mening” och ”religion i vid mening”40. Han me-
nade att man med begreppet religion vanligen avsåg “religion i snäv me-
ning”, dvs gudstro, tro på någon högre makt, eller något översinnligt, men 
framhöll att religion också kan ha andra kännetecken: ”en tro på något som 
man anser vara väsentligt, något som förser individen med mening och 
sammanhang, något som hjälper och tröstar, något som kan verka som kraft- 
och inspirationskälla”. Denna betydelse utgår från funktionella aspekter och 
kan definieras som “religion i vid mening”41. Resonemanget påminner i vissa 
delar om Milton Yinger, som menar att religion kan förstås som människans 
gensvar på det som ytterst hotar; upplevelser av meningslöshet, lidande och 
orättvisa.  

Såväl den s k anonyma religiositeten som Yingers och Bergers tankar 
kring religiositet-transcendens handlar om en inneboende religiositet hos 
människor. Hays och hans kollegors intervjuundersökningar visade att unge-
fär två tredjedelar av dem de tillfrågat uppfattade andliga och religiösa frågor 
som en inre verklighet. Detta fick forskarna att fundera över om det fanns en 
inneboende religiositet hos de flesta människor och vad de kallade ”ett dolt 
universum av mänskliga erfarenheter”42.  

Ett exempel på en liknande inriktning på en gudsbild inom människan och 
bortom kyrkan, är prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrands erfaren-
heter. När han började arbeta som psykoterapeut, efter att under många år ha 
arbetat med själavård, mötte han inte på samma sätt som tidigare uttalade 
religiösa frågeställningar. Men när han lyssnade på vad människor talade om 
i de psykoterapeutiska samtalen tyckte han sig möta det han vant sig vid att 
se som religiöst präglat. Människor som sökte terapi tycktes - oavsett om de 
ansåg sig ha en tro eller inte - leva i relation till något som för dem fungera-
de som en gud fungerar för den troende. Bergstrand menade att det var som 
om i stort sett varje människa i sitt omedvetna hade en gudsbild och en 
omedveten teologi - även när föreställningsvärlden handlade om att Gud inte 
fanns43.  

                               
39 Pettersson 1982 
40 Pettersson 1982, sid 9 
41 Pettersson 1982, sid 9 
42 Hay 1990,  kap 3 
43 Bergstrand 2004, sid 16-18 
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Andlighet kontra religiositet 
Andlighet är ett närliggande begrepp till religiositet. Ofta betraktas andlighet 
och religiositet som i stort sett samma sak. I ett pågående norskt avhand-
lingsarbete44, som ingående diskuterats på en nordisk konferens i Systema-
tisk teologi45, har religionsforskaren Tone Stangeland i en genomgång av 
studier försökt reda ut olika definitioner av begreppen. Hon menar att både 
andlighet och religiositet berör de yttersta frågorna i livet - något som har 
anknytning till Milton Yingers definition av religion; ”ett system av trosföre-
ställningar och praktik genom vilka människor brottas med de yttersta pro-
blemen i att vara människa”46.  

Såväl andlighet som religion innefattar enligt Stangeland en strävan efter 
en mening och längtan efter det heliga; en längtan bortom människan själv, 
ett sökande efter den yttersta verkligheten. Andlighet definieras ofta mer 
utifrån det individuella perspektivet än religiositet. Religiositet relaterar ofta 
till samfundet. Sammanfattningsvis menar Stangeland att begreppet andlig-
het vanligen beskrivs i mer övergripande och inklusiva termer än religiositet. 

I detta arbete kommer andlighet och religiositet att användas som syno-
nyma begrepp. Tidigare intervjuer har visat att människor vanligen inte skil-
jer på begreppen. I den nyligen publicerade studien “Guds närmaste stad?” 
fann man att människor använde begreppen andlig och religiös synonymt47.  

Förutsättningar för andliga och religiösa upplevelser  
Den svenska religionsforskaren Hjalmar Sundén undersökte på 1950-talet 
hur en religiös upplevelsevärld var psykologiskt möjlig. Hans slutsats blev 
att det krävdes två förutsättningar, dels a) tillgång till ett religiöst tolknings-
mönster, dels b) en beredskap för en viss tolkning48.  

Den teoretiska utgångspunkten för hans forskning var varseblivningspsy-
kologin. Vår perception, eller varseblivning, är selektiv och det är i första 
hand våra förväntningar och den aktuella situationen som omedvetet styr 
våra intryck. På det sättet bygger vi upp en varseblivningsberedskap. Varse-
blivning innefattar en tolkning, där kontexten är en förutsättning. För att 
illustrera: En duva som har tagit sig in på ett köpcentrum uppfattas inte där 
som en symbol för den Heliga Anden, men en duva som tagit sig in i en kyr-
ka kan göra det, vilket illustrerar kontextens betydelse för tolkningen.  

Forskare har beskrivit många faktorer som ökar respektive minskar san-
nolikheten för att man tolkar tillvaron i religiösa termer. En väsentlig faktor 
är tillgång till ett språk som underlättar att tänka i religiösa banor49. Andra 

                               
44 Stangeland Kaufman 2007 
45 15th Nordic Conference in Systematic Theology 2007: Spirit and Spirituality, Hillerød, 
Danmark. 
46 Stangeland Kaufman 2007 
47 Ahlstrand 2008, sid 99 
48 Sundén 1981 
49 Geels 1999, sid 94-104 
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faktorer är tidigare upplevelser som medför att man har eller inte har bered-
skap för en sådan tolkning. Ytterligare en faktor är vistelse i religiösa miljö-
er; som t ex kyrka eller andaktsrum. Religiös socialisering, att ha “insupit 
religionen med modersmjölken”, har också betydelse50.  

Forskare före Sundén - som William James, Rudolf Otto, Friedrich Schle-
iermacher - hävdade att känslan var den djupaste källan till religion. Man 
menade att religiös erfarenhet hos en person skulle vara av omedelbar karak-
tär snarare än resultatet av medvetet tankearbete och medvetna slutledningar. 
Teorier om att emotioner skulle vara direkt eller intuitivt erfarna och obero-
ende av kognitiva antaganden har utmanats inte bara av Hjalmar Sundén 
utan också av senare forskare i filosofi och psykologi51. Det anses självklart 
idag att upplevelser är relaterade till tankar och föreställningar och att en 
upplevelse tolkas när den formuleras. När en person berättar om en upple-
velse kan mycket ha inträffat i den efterföljande minnes- och tolkningspro-
cessen från det att upplevelsen uppstod till dess att den beskrivs. Man kan 
således knappast särskilja själva upplevelsen från hur den tolkade erfarenhe-
ten kan ha påverkats av senare händelser52.  

Detta innebär att när församlingsbor och präster berättar om sina upple-
velser, vare sig de är existentiella, andliga eller religiösa - så beskriver de i 
själva verket tolkningar av sina upplevelser. Det beror på att våra minnen 
inte är datafragment som vi lagrar och återhämtar på ett datormässigt sätt - 
utan minnena innefattar subjektiva erfarenheter. Vi förmår inte att skilja våra 
minnen av de fortgående händelserna i våra liv från det som har hänt oss 
tidigare; minnen är noteringar om hur vi har upplevt olika händelser, inte 
repliker av själva händelserna. Erfarenheterna kodas av nätverk i hjärnan 
vars förbindelser redan har formats av tidigare möten med omvärlden. Denna 
preexisterande kunskap inverkar på hur vi kodar och lagrar nya minnen och 
bidrar därmed till karaktären på det vi kommer att minnas av händelsen53. 

Begreppen religiositet och andlighet och deras användning 
Det förefaller råda begreppsförvirring när det gäller termer som att vara reli-
giös, kristen, tro på Gud. En del kommentarer vid tidigare intervjuer som jag 
gjort54 har varit motsägelsefulla, t ex: ”Jag tror ju på Jesus men jag är ju inte 
kristen”, ”Jag har begärt inträde i kyrkan av två skäl: för att jag inte tror på 
Gud och för att jag går på konserter i kyrkan vare onsdag”.  

En föreställning jag ofta mött är att människor uppfattar religiositet som 
att man antingen är religiös/troende - eller inte. Någon skala eller gråzon 
verkar inte existera. Denna uppfattning finns inte bara hos ”vanliga männi-
skor” utan också hos teologer: 
                               
50 Geels 1999, sid 94-104 
51 Proudfoot 1985,  sid 89 
52 Pettersson 1975 
53 Schachter 1997, sid 14-18 
54 Arborelius 2002, Arborelius 2003 a 
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Vid ett seminarium för konstruktiv teologi i Sigtuna i oktober 2005 kom man 
vid flera tillfällen in på frågan huruvida människor är troende eller inte; fe-
nomenet framställdes som ett antingen-eller. När en deltagare påpekade detta 
och framhöll att man kunde se det som en "skala" eller en "variabel" som kan 
vara normalfördelad på samma sätt som andra mänskliga egenskaper - blev 
samtalsledaren irriterad: ”men det måste väl ändå vara så att antingen finns 
det en Gud eller så finns det inte”.  

Eftersom uppfattningarna om att tro på Gud, att vara kristen, att vara religiös 
verkar vara oklara och delvis motsägelsefulla är det angeläget att försöka 
klargöra vad människor i allmänhet menar med dessa uttryck, såväl folk i 
allmänhet som de som förmedlar kyrkans budskap.  

I föreliggande undersökning används en bred definition av religiositet: 
upplevelsen och/eller föreställningen av en kraft, en närvaro, av något större 
som ligger bortom den vanliga materiella vardagen, något som kan, men 
inte behöver, ha anknytning till en konfession. Det innebär att ganska mycket 
av subjektiva upplevelser och erfarenheter kan inkluderas. Definitionen an-
sluter till hur begreppet andlighet och religiositet alltmer kommit att använ-
das i dagligt tal55.  

För att kunna hålla isär en bredare och en snävare förståelse i föreliggande 
arbete, används följande två begrepp som nämnts tidigare (sid 8-9): andlig-
het/religiositet med konfessionella inslag (= religion i snäv mening) och 
andlighet/religiositet utan konfessionella inslag (= andlighet i vid mening).  

Begreppet andlighet/religiositet med konfessionella inslag innefattar före-
ställningar och upplevelser som beskrivs med utgångspunkt från en religiös 
traditionell vokabulär och innefattar ord och begrepp som ansluter till en 
sådan transcendent dimension, t ex Gud, Jesus, nåd. De kan innefatta något 
av följande: 

 
• upplevelse av ett gudomligt ingripande, t ex hjälp/stöd 
• upplevelse av uppenbarelser/syner, t ex Guds röst, änglavingar, ljuspelare  
• upplevelse av Guds närvaro 
• insikt, aha-upplevelse om en transcendent verklighet 
• insikt om en transcendent verklighet utifrån trosfrågor, bibelord, fördjup-

ning i religiös litteratur etc 
• upplevelse av meningsfullhet och hopp i den transcendenta verkligheten 
• förhöjd livskänsla i gudstjänster, psalmsång, etc 

Begreppet andlighet/religiositet utan konfessionella inslag innefattar före-
ställningar och upplevelser som beskrivs utifrån en kraft eller makt av något 
slag som är större än människan. De kan innefatta något av följande: 

 

                               
55 Det förekommer dock att begreppet religiositet respektive religiös ibland används i betydel-
sen religiös fundamentalism, religiös fanatism mm. 
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• upplevelse av ingripanden, t ex hjälp/stöd 
• nära-döden-upplevelse, sammanträffande i samband med någon persons 

död  
• upplevelse av närvaro av stark glädje, liv, styrka, kraft, ro, ”flyt” 
• insikt, aha-upplevelse om en transcendent verklighet 
• förhöjd livskänsla i naturupplevelser 
• upplevelse av meningsfullhet och hopp 
• förhöjd livskänsla i musik 

Livsåskådning 
Upplevelser och föreställningar är nära förbundna med den livsåskådning en 
person har, hur man förstår tillvaron och förhåller sig till den. För att kunna 
beskriva och jämföra församlingsbors och prästers existentiella, andliga och 
religiösa upplevelser kommer också vissa livsåskådningsfrågor att inbegri-
pas. Av den anledningen följer här ett kort avsnitt om terminologin kring 
livsåskådning.  

”Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Hur känns det att leva?” 
Dessa båda frågor - om föreställningar respektive upplevelser - inleder en 
bok om livsåskådningar i dagens Sverige år 200156. Livsåskådningar be-
skrivs som svar på människans grundläggande livsfrågor57. Det är en omdis-
kuterad fråga huruvida en livsåskådning är svaret på föreställningar och/eller 
upplevelser, en fråga som inte kommer att fördjupas i detta arbete. Alla 
människor har en personlig livsåskådning, som kan vara medveten eller 
omedveten, explicit eller implicit. En personlig livsåskådning och de livsfrå-
gor man ger uttryck för kan ligga nära varandra, men behöver inte göra det - 
beroende på hur integrerad livsåskådningen är58.  

Anders Jeffners definition59 av livsåskådning, som är allmänt vedertagen 
inom livsåskådningsforskning, tar upp tre begrepp. Dessa skulle förenklat 
kunna uttryckas som 1) ”hur man ser på världen”, 2) ”hur man vill/bör hand-
la” och 3) ”hur det känns att leva”. Jeffner menar att en persons teoretiska 
och värdemässiga antaganden har en avgörande betydelse för den över-
gripande bilden av människan och världen, dvs ”hur man ser på världen”. 
Enligt Jeffner kan man urskilja tre delar i dessa teoretiska antaganden: a) hur 
man ser på universum, b) hur man ser på människan, samhället och naturen, 
samt c) tolkningar av mer konkreta händelser som har betydelse för indivi-
dens sätt att uppfatta världen.  

När det gäller handlingar, ”hur man vill/bör handla”, talar Jeffner om ett 
centralt värderingssystem: värderingar och normer som påverkar individens 

                               
56 Bråkenhielm 2001, sid 7 
57 Bråkenhielm 2001, sid 7 
58 Hartman 1986, sid 160-165 
59 Kallenberg 1996, kap 1 
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uppfattningar om olika företeelser. Han tar upp a) värderingar om det ange-
lägna och önskvärda i livet (t ex fred, rena sjöar, jämlikhet), b) plikter, dvs 
uppfattningar om de handlingar vi är skyldiga att utföra respektive inte skyl-
diga att utföra (t ex visa omsorg om döende föräldrar, ingripa i slagsmål på 
tunnelbanan) samt c) dygd, en varaktig beredskap att handla i enlighet med 
vissa moraliska motiv (t ex uthållighet, vishet, tålmodighet).  

Jeffners tredje delkomponent i definitionen av begreppet livsåskådning är 
grundhållning som kan beskrivas som det svar en människa spontant skulle 
ge på frågan: ”Hur känns det att leva?” Jeffners beskrivning av grundhåll-
ning är ”en varaktig disposition inom personligheten att känna på ett visst 
sätt”; dvs det mer övergripande stämningsläget som utgör grundhållningen i 
tillvaron. Grundhållning är emellertid ett problematiskt begrepp som ifråga-
satts i flera studier bl a utifrån begreppets bristande förmåga att differentie-
ra60 och utifrån en diskutabel teoretisk grund61. Teologiforskaren Mikael 
Lindfelt har ingående studerat Jeffners livåskådningsbegrepp och påpekar att 
en brist i Jeffners perspektiv är det begränsade utrymmet för en existentiell 
dimension - trots att Jeffner menar att en livsåskådning kan ha samma funk-
tion som religion och ideologi i en människas liv62. 

Eftersom föreliggande arbete berör upplevelser och föreställningar är det 
främst Jeffners livsåskådningsbegrepp ”hur man ser på världen” och ”hur det 
känns att leva” som aktualiseras. 

Föreställningar och förväntningar på kyrkan  
För att kunna beskriva och jämföra församlingsbors och prästers förvänt-
ningar på kyrkan kommer personer ur dessa grupper att få besvara ett flertal 
frågor som rör kyrkans verksamhet. Utarbetandet av frågor och intervjuförfa-
randet beskrivs i kapitel 3. Många av intervjufrågorna är breda och öppna, 
t ex reflektioner över fallbeskrivningar, synpunkter på hur en präst bör vara, 
synsätt på kyrkans verksamhet. Sammanställningen av svaren på sådana frå-
gor kommer sannolikt att avspegla mönster snarare än uppfattningar om di-
stinkta företeelser. Sådana mönster skulle kunna avspegla församlingssyn, 
kyrkosyn, människosyn, gudsbild, bibelsyn, syn på religiositet etc. I detta 
avsnitt redovisas exempel på undersökningar som avspeglar olika grundhåll-
ningar, inriktningar etc.  

I den ständigt pågående debatten, angående vilken identitet Svenska kyr-
kan skall ha, har man talat om två grundinriktningar. I den s k RAMP-
undersökningen63 ville man klarlägga utbredningen av dessa. Man presente-
rade två riktlinjer: ”Svenska kyrkan skall hålla fast vid sin bekännelse och 

                               
60 Jeffner 1988, sid 40 
61 Arborelius, 2000 
62 Lindfelt 2003, sid 80 
63 Gustafsson 2000, kap 6 
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alltid förkunna den” och ”Svenska kyrkan skall vara öppen för medlemmar-
nas önskemål och anpassa sitt budskap därefter”. Svaren från 972 svenskar i 
åldrarna 18-75 år visade att 29% ansåg att kyrkan skulle hålla fast vid be-
kännelsen och 53% att man skulle anpassa budskapet64. Dessa båda inrikt-
ningar avser vad man kan kalla mönster som i sig innefattar olika synsätt på 
hur man definierar religiositet, hur man förhåller sig till kyrkotillhöriga, hur 
man ser på kyrkans uppgift etc, dvs flera perspektiv finns representerade i 
dessa båda inriktningar. 

Olika förhållningssätt till kyrkan avseende kristendomstolkning har kun-
nat påvisas i en analys av ett omfattande datamaterial (674 personer), där 
man fick fram en profilskala med sex påståenden (tab 2) som markerade två 
religiösa förhållningssätt: 1) ett till kyrkan absolut lojalt förhållningssätt och 
b) ett till kyrkan relativt självständigt förhållningssätt65. Denna profilskala 
visade sig vara oberoende av såväl kön, ålder som utbildning. 

Tabell 2. Profilskala avseende två religiösa förhållningssätt och trostolkningar66 
Absolut lojalt 
förhållningssätt  

 Relativt självständigt  
förhållningssätt 

+ Man bör acceptera de delar av den kristna tron som man inte förstår eller inte 
håller med om 

- 

+ Jag tror verkligen att Gud befallde Abraham att offra sin son Isak, precis som 
Bibeln berättar 

- 

+ För mig står och faller kristen tro med att Kristus bokstavligen har uppstått och 
lever idag 

- 

- För Gud är det oviktigt om man är döpt eller ej + 
- Man kan leva som kristen utan att gå i kyrkan + 
- Om det finns en "himmel" tror jag att alla människor slutligen kommer dit + 

Man menade att spänningen mellan dessa positioner fångas om man säger att 
”det förra perspektivet innebär att Gud är utanför människan och talar till 
människan medan det senare innebär att Gud är i människan och talar genom 
människan”67. Dessa båda förhållningssätt avspeglar olika kristendomstolk-
ningar som i sig innefattar såväl olika gudsbilder som olika syn på religiosi-
tet.  

I kapitel 2 kommer ett flertal undersökningar att redovisas avseende ”van-
liga människors” och prästers föreställningar och förväntningar på kyrkan. 
Resultaten från dessa undersökningar tyder på att kyrkan av församlingsbor 
uppfattas som en förlegad och isolerad värld med ett eget språk. Många ver-
kar vara kritiska till kyrkans nuvarande verksamhet. Präster förefaller att 
uppleva svårigheter med kyrkans identitet i dagens samhälle och att anpassa 
kyrkans budskap till dagens människor. Sammanfattningsvis verkar det fin-
                               
64 Gustafsson 2000, kap 6 
65 Gustafsson 1994, sid 151-167 
66 Forskarna påpekade att dessa påståenden mäter tillhörigheten till en lutherskt inspirerad, 
möjligen något ålderdomlig kristendomstolkning. 
67 Gustafsson 1994, sid 161 
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nas en spänning mellan medlemmarnas önskan om kyrkans tjänster och präs-
ters betoning på en tros- och gudstjänstgemenskap, dvs olika sätt att se på 
kyrkans uppgift. Denna spänning verkar vara i överensstämmelse med den 
ovan redovisade RAMP-undersökningen om två olika grundinriktningar i 
kyrkan. 

För att beskriva olika inriktningar inom kyrkan har prästen och forskaren 
Per Pettersson använt begreppen producent- respektive kundorientering68. 
Han påpekar i sin avhandling att Svenska kyrkan vanligtvis inte orienterar sig 
mot sina mottagare så som man i förkunnelsen rekommenderar individen att 
orientera sig mot medmänniskan. Han avser därmed att den teologiska ut-
gångspunkten för kyrkans verksamhet är evangeliernas berättelser om Jesu 
liv och verksamhet. Jesu liv framstår som ett rättesnöre för såväl den enskilda 
individen som för kyrkans sätt att arbeta. Ofta framhålls det mottagaroriente-
rade sätt som Jesus hade genom att se och bekräfta människor och möta varje 
människa utifrån dennes behov och situation69. Pettersson anser att kyrkans 
verksamhet i praktiken är sändarorienterad och menar att denna inriktning 
ibland försvaras med att kyrkans budskap innehåller något helt annat än vad 
människor egentligen vill ha och därför kan kyrkan inte anpassa sig till män-
niskors behov70.  

Olika inriktningar inom kyrkan analyseras också i en nypublicerad dok-
torsavhandling, november 2008, där prästen och forskaren Niclas Blåder 
intervjuat 37 anställda och förtroendevalda i två olika församlingar. Intervju-
erna syftade till att förstå hur dessa personer talade om identitet och plura-
lism vad beträffar tre områden: a) kyrkorådet, b) huvudgudstjänsten och c) en 
till församlingen knuten praktisk verksamhet71 . Blåder fann två skilda sätt att 
förhålla sig till dessa fenomen. Han beskriver dem som ”en öppen kyrka med 
ansvar för de många” där kärnorden är öppenhet, inklusivitet och tillåtande 
attityd och ”en kyrka med tydlig kärna” där kärnorden är tydlighet, kärna och 
fördjupning72 . Blåder menar att dessa åtskillnader kommer fram när förtro-
endevalda och anställda talar om ideal och visioner för församlingen, där-
emot kommer dessa vanligen inte fram i församlingsinstruktioner. Man 
handskas med denna pluralism i uppfattningar genom att man inte konfronte-
rar olikheterna73. 

I en norsk undersökning fann man samma åtskillnad i synen på kyrkans 
grundläggande uppgift som i Blåders undersökning. Man beskrev denna 
åtskillnad utifrån begreppen ”folkkyrka” och ”trosgemenskap”. Harald 
Hegstad, professor i sociologi som ledde undersökningen, menade att dessa 
begrepp var värdeladdade, men han använde dem likväl därför att han inte 

                               
68 Pettersson 2000 b 
69 Pettersson 2000 b, sid 131-134 
70 Pettersson 2000 b, sid 128 
71 En familjecentral i den ena församlingen, ett kafé i den andra. 
72 Blåder 2008, kap 2 
73 Blåder 2008, sid 95 
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kunde finna andra och bättre begrepp74. Undersökningen avsåg tre försam-
lingar med olika kyrkliga inriktningar. Alla brottades med samma frågeställ-
ning: relationen mellan den stora gruppen, dvs kyrkan som folkkyrka och 
den mindre gruppen, dvs kyrkan som trosgemenskap inom en och samma 
församling75.  

Bilden av kyrkan utifrån ovan nämnda undersökningar visar på en spän-
ning mellan olika sätt att se på kyrkan. Det synes handla om en motsättning 
mellan en kyrka som vänder sig till alla människor, ser dem som religiöst 
myndiga och vill föra samtal om det som ytterst berör och en kyrka som har 
ett budskap, en sanning som uppfattas som avgörande för människors liv och 
därför vill förmedla denna. Spänningen berör åtskilliga perspektiv som för-
samlingssyn, kyrkosyn, gudsbild, syn på religiositet.  

Även internationella forskare har visat på teoretiska synsätt avseende oli-
ka bilder av kyrkan - här presenteras kortfattat två exempel. En engelsk fors-
kare Terence Card76 menar att det finns en konflikt mellan vad han kallar 
”essens” Vad är tro? och ”existens” Vad är kyrka? i synen på kyrkan. Han 
benämner dessa inriktningar den “exklusiva” och den “inklusiva” synen på 
religiositet/kyrkan (tab 3). Den svenska religionssociologen Anders Bäck-
ström bekräftar att motsvarande spänning också finns inom Svenska kyr-
kan77.  

                               
74 Blåder 2008, sid 102 
75 Blåder 2008, sid 107 
76 Bäckström 1989, sid 41-42 
77 Bäckström 1989, sid 41-42 
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Tabell 3. Syn på religiositet och kyrka utifrån Terence Card 
 
Exklusiv syn på religiositet/kyrka 

 
Inklusiv syn på religiositet/kyrka 
 

Tro har lärts in och konstituerar den troende 
gruppen 

Tro har en relation till en situation som erfars 

Essensen, dogmat, är det avgörande Erfarenheten är det avgörande och utgångs-
punkt för reflektion 

Tron är exklusiv Tron är inklusiv 
Definitionen av kyrkan är snäv Definitionen av kyrkan är vid 
Utveckling mot sekularisering Utveckling mot religiös förändring 
Trosuppfattningen förutsätter viss enhetlig-
het 

Trosuppfattningen uppfattas som mer plura-
listisk 

Intresset riktas mot det som är bortom Intresset riktas mot det existentiella, det som 
är här och nu 

Läran är objektiv Läran är subjektiv 
Undervisningen är deduktiv Undervisningen är induktiv 
Gud är transcendent Gud är immanent 
Kristus är mer Gud än människa Kristus är mer människa än Gud 
Kyrkan är hierarkisk och institutionaliserad Kyrkan är gemenskap, personlig och decent-

raliserad 
Prästen är något, legitimerad av Gud genom 
vigningen 

Prästen gör något, legitimerad av männi-
skor/samhälle 
 

Denna uppdelning innefattar ett flertal olika perspektiv: syn på religiositet, 
gudsbild, kyrkans uppgift, syn på kyrkan i relation till det omgivande sam-
hället samt syn på prästens roll.  

Man kan reflektera över om dylika åtskillnader i sättet att se på kyrkan 
kan ha sin grund i djupt liggande attityder. Milton Rokeach, professor i soci-
alpsykologi beskriver sådana skillnader på en generell nivå i vad han kallar 
för ”öppna och slutna system”78 mellan vilka han menar att det är en funda-
mental distinktion. Hans generella utgångspunkt är de sätt på vilka en person 
strukturerar sina föreställningar om världen, en ”karta” som är till hjälp för 
att kunna leva i den värld vi lever i. Samtidigt måste man också ta den fak-
tiska världen i beräkning och ta in verkligheten. Om man inte har vissa för-
föreställningar om världen kan man bli desorienterad och då blir det svårt att 
ta in ny information, anpassningen blir inte adaptiv79. I praktiken innebär 
detta att vissa människor tenderar att hålla fast vid ”det gamla” och bara ta in 
fragment av omvärlden som en försvarsmekanism mot yttervärldens kom-
plexitet. Andra personer är flexibla och kan adaptera sig till såväl föränd-
ringar som komplexitet. Rokeach menar att ett sådant öppet förhållningssätt 
är mer adaptivt i det samhälle vi lever i80. Frågan är om dylika förhållnings-

                               
78 Rokeach 1960, sid 54-70 
79 Rokeach 1960, sid 54-70 
80 Rokeach 1960, sid 54-70 
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sätt kan ligga bakom olika inriktningar när det t ex gäller syn på kyrkan eller 
religiositet. 

Vad beträffar förhållningssätt hos präster har en etnolog, Barbro Blehr, i 
en intervjuundersökning visat på två tydligt åtskilda förhållningssätt hos des-
sa gentemot församlingsbor. Förhållningssätten beskrivs som ”Jag frågar inte 
så mycket” respektive ”Jag går i dialog”. Att inte fråga så mycket, beskriver 
Blehr, som att ”ligga lägre i samtalet” och att inte aktivt invitera till diskus-
sion om sådant man anar kan vara svårt att förstå eller förklara. En återhåll-
sam inställning kan också, enligt Blehr, vara relaterad till en kritisk själv-
känsla av att inte ha tillgång till det språk man skulle behöva för att möta 
dem som inte är hemma i kyrkans etablerade formuleringar. Att ”gå i dialog” 
beskrivs som att bjuda in till samtal, att försöka starta ett samtal, att lyssna på 
den andres version och vara genuint intresserad av hur den andre tänker81.  

Som framgår av detta avsnitt finns ett flertal föreställningar om kyrkan. 
Dessa kan beskrivas som en polarisering mellan olika sätt att se på kyrkans 
uppgift, olika kristendomstolkningar, olika kyrkosyn, olika sätt att se på 
kyrkans orientering mot medlemmarna samt olika förhållningssätt i prästrol-
len (tab 4).  

                               
81 Blehr 2008, sid 297-299 
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Tabell 4.  Polariseringar i föreställningar om kyrkan utifrån de redovisade under-
sökningarna 

 
Typ av föreställning 

 

 
Terminologi för positioner 

Kristendomstolkning 
(Gustafssons undersökning) 

Ett till kyrkan absolut lojalt 
förhållningssätt 

Ett till kyrkan relativt själv-
ständigt förhållningssätt 

Inriktning avseende kyrkans 
uppgift (RAMP-
undersökningen) 

Hålla fast vid sin bekännelse 
och alltid förkunna den 
 

Vara öppen för medlemmar-
nas önskemål och anpassa 
sitt budskap därefter 

Inriktning avseende kyrkans 
uppgift (undersökningar i kap 
2) 

Prästers betoning på tros- och 
gudstjänstgemenskap 

Medlemmars önskan om 
kyrkans tjänster 

Inriktning avseende kyrkans 
uppgift (Blåders avhandling) 

En kyrka med tydlig kärna En öppen kyrka med ansvar 
för de många 

Inriktning avseende kyrkans 
uppgift (Hegstads undersök-
ning) 

 
Trosgemenskap 

 
Folkkyrka 

Syn på religiositet och kyrka 
(Cards uppdelning) 

 
Exklusiv syn 

 
Inklusiv syn 
 

Kyrkans orientering mot 
medlemmarna (Pettersons 
avhandling) 

 
Producentorientering 

 
Kundorientering 

Prästens förhållningssätt mot 
församlingsbor (Blehrs under-
sökning) 

 
”Jag frågar inte så mycket” 

 
”Jag går i dialog” 
 

Prästens attityd (Rokeach’s 
distinktion) 
 

 
Slutet system 

 
Öppet system 

Genom att ställa samma frågor till församlingsbor och präster finns det möj-
lighet att jämföra dylika föreställningar för att studera en eventuell klyfta 
mellan “kyrkan och folket”. 

Forskningsfrågor 
I inledningen formulerades problemställningarna i föreliggande undersök-
ning enligt följande: att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 
1) existentiella, andliga och religiösa upplevelser, 2) förväntningar och före-
ställningar kring kyrkan och kyrkans verksamhet och 3) att i teologiska ter-
mer reflektera över dessa upplevelser och föreställningar. Utifrån genom-
gången i detta kapitel kan dessa problemställningar brytas ner i följande 
forskningsfrågor: 
 
1. Vad menar församlingsbor och präster med att vara religiös, troende, 

kristen? Hur ser eventuella skillnader ut? 
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2. Vilka existentiella upplevelser har församlingsbor och präster? Hur ser 
eventuella skillnader ut? 

3. Vilka upplevelser har församlingsbor och präster avseende andlighet i 
vid mening, dvs andliga/religiösa föreställningar och upplevelser utan 
konfessionella inslag? Hur ser eventuella skillnader ut? 

4. Vilka upplevelser har församlingsbor och präster avseende religiositet i 
snäv mening, dvs andliga/religiösa föreställningar och upplevelser med 
konfessionella inslag? Hur ser eventuella skillnader ut? 

5. Hur ser församlingsbor och präster på kyrkan och kyrkans verksamhet? 
Hur ser eventuella skillnader ut? 

6. Vilka teologiska implikationer ligger i församlingsbors och prästers exis-
tentiella, andliga och religiösa upplevelser? Hur ser eventuella skillnader 
ut? 

7. Vilka teologiska implikationer ligger i församlingsbors och prästers syn 
på kyrkan och kyrkans verksamhet? Hur ser eventuella skillnader ut? 

8. Vilka är de möjliga konsekvenserna för kyrkans verksamhet utifrån sva-
ren på ovan nämnda frågor? (detta är inte en forskningsfråga - men en 
väsentlig fråga i en dylik undersökning) 

Avhandlingens disposition  
Kapitel 2 börjar med en redovisning av svenskars andlighet/religiositet på 
2000-talet. De religiösa förändringar som skett på stiftsnivå (Stockholms 
stift), på nationell och på internationell nivå beskrivs. Kapitlet avslutas med 
tidigare forskning avseende församlingsbor och präster.  

Kapitel 3 inleds med hur man på olika sätt kan studera existentiella, andli-
ga och religiösa frågor Sedan redovisas hur intervjufrågorna utarbetats. Urva-
let av intervjupersoner, hur intervjuerna genomförts och hur de analyserats 
beskrivs. Kapitlet avslutas med en granskning av de metodproblem som upp-
står vid en dylik intervjuundersökning. 

I kapitel 4 redovisas resultaten av intervjuerna med församlingsbor och 
präster. Allra först beskrivs om och på vilket sätt församlingsborna säger sig 
vara religiösa/troende/kristna. I ett kortare avsnitt redovisas den påfrestning i 
arbetssituationen som framkommer bland prästerna, men inte bland försam-
lingsborna. Större delen av resultatredovisningen ägnas åt två delar: 1) utsa-
gor kring existentiella, andliga och religiösa upplevelser och 2) utsagor om 
kyrkan och kyrkans verksamhet. Resultaten leder fram till att olika gruppe-
ringar av präster undersöks genom att prästerna placeras på ett kontinuum 
med ytterlighetspositionerna mottagarorientering respektive sändarorienter-
ing. Kapitlet avslutas med konkreta beskrivningar av tre präster med sändar-
orientering, tre präster med mottagarorientering och fyra genomsnittliga för-
samlingsbor avseende deras syn på religiositet och kyrka. 
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Det femte kapitlet omfattar en sammanfattning och diskussion av resulta-
ten. Ett särskilt avsnitt ägnas åt språkets betydelse för tolkningar av upplevel-
ser. Metodologiska aspekter ventileras.  

I kapitel 6 diskuteras hur församlingsbornas och prästernas existentiella, 
andliga och religiösa föreställningar och upplevelser liksom deras syn på 
kyrkan skulle kunna tolkas mot bakgrund av vissa teologiska föreställningar, 
t ex uppenbarelsen.  

Det sista kapitlet diskuterar möjliga konsekvenser av resultaten för kyr-
kans praktik. 
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KAPITEL 2. TIDIGARE FORSKNING 

Hur ser det andliga och religiösa livet ut idag - där människor tror på en 
ande/kraft av något slag - och där kyrkans traditionella verksamhet minskar? 
Är människor överhuvudtaget religiösa och vad innebär det att vara religiös i 
dagens samhälle? I detta avsnitt beskrivs först undersökningar kring svens-
karnas andlighet/religiositet. Den religiösa förändringen som skett under 
slutet av 1900-talet belyses på stiftsnivå - i Stockholms stift där undersök-
ningen utfördes - på nationell nivå och på global nivå. Frågeställningen om 
religionen är på väg tillbaka tas upp, vilket under senare år hävdats i såväl 
undersökningar som i den aktuella debatten. Sist redovisas tidigare forskning 
kring församlingsbor och präster. 

Hur andliga/religiösa är svenskarna på 2000-talet?  
Människors andlighet/religiositet belyses i filmen ”Miffo”, som hade premi-
är 200382. Filmen inleds med en högtidlig scen från Uppsala domkyrka när 
Tobias 27 år prästvigs. Därefter ser man honom predika i nästintill tomma 
kyrkor i en välmående stadsförsamling. Tobias beslutar sig för att söka sig 
till en förort där han är övertygad om att ”folk har riktiga problem”. Där 
möter han en åldrad och luttrad präst och deras inledande samtal utspelar sig 
enligt följande: 
 
- Har du varit här förut? 
- Nää, det har jag inte men jag vet ju hur det är, folk här har riktiga problem 
- Jaha, som vadå t ex 
- Ja, dom är arbetslösa eller alkoholister eller invandrare, ja vad vet jag, det är dom 

som behöver kyrkan 
- Jaha, då tycker jag du ska gå ut och tala om det för dom 
- Ja, jag kanske borde göra det för folk här verkar ju inte ens veta att det finns nån 

kyrka, då är det ju inte så konstigt att dom inte kommer hit eller hur? Vi får ju för-
söka locka hit folk, jag tror att man måste tänka lite nytt, vi kanske skulle ha ett 
möte t ex, bjuda hit folk och ge dom en chans att ge sin syn på församlingsarbetet, 
du vet, det är viktigt att folk känner sig delaktiga 

- Är det sånt som ni lär er på institutet nu för tiden 

                               
82 Regissör Daniel Lind Lagerlöf. 
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- Bland annat, man måste ju prata med folk, man måste ju visa att man finns 
- Jaa, knacka dörr då eller? 
- Javisst, eller dela ut flygblad eller affischera eller vad som helst, du vet folk är 

intresserade av det här, dom är det, om man bara lyckas ta sig igenom det här me-
diabruset, så är intresset för andlighet otroligt stort83  

- Jag kan ju ha fel men jag tror inte dom är så värst intresserade, nää du vårt äre-
vördiga skepp håller på att sjunka84 

 
Den äldre luttrade prästen tror inte att folk ”är så värst intresserade”. Men 
den unge entusiastiska prästen är övertygad om att intresset för andlighet 
bland människor är ”otroligt stort”. När han söker upp sina församlingsbor 
för att bjuda in dem till ett möte om församlingens verksamhet har han dock 
inte någon större framgång.  

Det finns många undersökningar som kan ge besked om svenskars and-
lighet/religiositet. I flera av dessa framhåller man en utveckling mot andlig-
het och i begreppet ligger då vanligen en betoning på det mer individuella 
och icke-konfessionella (sid 13). I det följande redovisas kortfattat några 
nationella undersökningar, en nyligen genomförd undersökning av Enkö-
ping, som anses representera ett genomsnitt av Sveriges kommuner, samt ett 
par församlingsundersökningar i Stockholms stift. 

Den nordiska s k RAMP-undersökningen85 2002 visade att ungefär 74% 
av svenskarna hade någon form av personlig gudstro, tro på en opersonlig 
kraft eller att Gud är någonting inom varje människa. Detta visar på en ten-
dens mot ökad immanens i människors gudstro, man föreställer sig Gud 
inom istället för utanför individen, Gud håller på att "flytta in i människan"86. 
Sannolikt speglar detta resultat framväxten av en gudsbild som gör sig allt-
mer gällande i det senmoderna samhället och som anknyter till postmateria-
listiska föreställningar om självförverkligandets betydelse. I samma under-
sökning ställdes en fråga om "diffus religiositet", om det finns ett andligt liv 
utöver det intellektuella och om man upplevt något bortom den vardagliga 
verkligheten. Sextiofyra procent av svenskarna svarade att de hade gjort 
det87. 

I en doktorsavhandling 2006 i sociologi undersöktes religiositet och and-
lighet i Sverige88. Författaren menade att en immanent religion, där man 
betonar likheten mellan människan och Gud, blivit alltmer framträdande i 
det moderna Sverige jämfört med en transcendent religion, där man betonar 
åtskillnaden mellan människa och Gud. Som ett exempel på detta refererade 

                               
83 Min kursivering. 
84 Min kursivering. 
85 RAMP (Religious And Moral Pluralism) är ett europeiskt samarbetsprojekt om religiös och 
moralisk pluralism. 
86 Bäckström 2004, sid 64-65 
87 Bäckström 2004, sid 64 
88 Ahmadi 2006 
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författaren till hur ärkebiskop K G Hammar vid en gudstjänst i samband med 
den nya bibelöversättningen av Gamla testamentet sade att välsignelsens 
rader kunde översättas till: Herren låte sitt ansikte lysa mot er istället för den 
tidigare översättningen Herren låte sitt ansikte lysa över er89. Författaren 
menade att det i Sverige finns en starkare tendens mot andlighet än religiosi-
tet; ”svenskar beskriver gärna sina religiösa liv i andliga termer”. Hon me-
nade att det därför verkade adekvat att tala om existensen av andlighet snara-
re än religiositet90. 

I en svensk enkätundersökning 200691 besvarade drygt 1000 personer i 
åldrarna 20-54 år en enkät om individuell religiositet. Resultaten visade att 
de som trodde på Gud som någonting inom en människa var lika många som 
de som trodde på en personlig Gud, som man kunde ha en relation till. Fyrtio 
procent definierade sig själva som kristna; detta begrepp uppfattades av 
många som en beteckning på kulturell tillhörighet. Enbart 15% definierade 
sig själva med ordet ”religiös” därför att begreppet förknippades med kyrklig 
aktivitet och, enligt vad de uppgav, också med en negativ innebörd. Men att 
definiera sig som kristen eller religiös "på sitt eget sätt" verkade vara i sin 
ordning. Många personer uppgav att de inte hade något större behov av ett 
sammanhängande trossystem utan man kombinerade helt enkelt de trosföre-
ställningar som fungerade för en själv - utan att bekymra sig om ifall dessa 
sinsemellan var kongruenta eller inte. 

I ett nyligen avlutat forskningsprojekt inom Svenska kyrkan 200892, 
“Guds närmaste stad?”, undersökte man hur religion respektive andlighet tog 
sig uttryck i den tidigare nämnda undersökningen i Enköping. Genom enkä-
ter och intervjuer ville man ta reda på vad begreppet andlighet innebar och 
hur det relaterade till religion och andra viktiga förhållanden i livet. Tanken 
bakom vad som kunde komma fram av dessa enkäter och intervjuer var att 
man såg det som värdefullt att Svenska kyrkan har kännedom om hur för-
samlingsbor upplever sin andlighet och hur de gestaltar den. Ca 1000 perso-
ner mellan 18 och 75 år svarade på en enkät. Bortfallet var 47%. Resultaten 
visade att endast en minoritet av de undersökta personerna hade en traditio-
nellt kristen gudsuppfattning (“starkt kristna”) medan ca 40% hade en kris-
ten identitet som hade sitt ursprung i en kulturtradition i enlighet med den 
gamla statskyrkan (“milt kristna”). Flertalet av såväl "starkt" som "milt" 
kristna uppfattade det gudomliga som något inom varje människa (imma-
nent) än som något transcendent, något utanför. Den religiösa upplevelsen 
kunde lika väl handla om ett individuellt upplevt välbefinnande, t ex själv-
förverkligande som något ”gudomligt”. När man i enkäterna frågade efter 

                               
89 Pettersson 2000 a 
90 Ahmadi 2006, sid 81 
91 Mazzarella M: På spaning efter en privat gudomlighet, Svenska Dagbladet 14 april 2006 
92 Ahlstrand 2008 
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religiösa eller utomvardagliga upplevelser (av i förväg listade sådana) visade 
det sig att hälften av de tillfrågade hade haft sådana upplevelser93.  

Resultatet av en intervjuundersökning utförd år 2002, avseende vilka livs-
frågor som upptog de nyinflyttade i en nybyggd stadsdel i Stockholm, visade 
att de vanligaste funderingarna hos två tredjedelar av de intervjuade handla-
de om existentiella, andliga och religiösa frågor som döden, meningen med 
livet etc. Vid intervjutillfället gav en tredjedel av intervjupersonerna spon-
tant uttryck för en längtan efter något mer i livet; det var som om de ställde 
frågan: Vad går livet ut på? Resultaten tydde på att det fanns en andlig-
het/religiositet hos många människor - i detta fall även hos dem med mycket 
goda socioekonomiska villkor94.  

År 2003 gjordes en undersökning med syftet att få en uppfattning om vil-
ka livsfrågor och existentiella frågor som berörde människor som nyligen 
begärt inträde alternativt utträde ur Svenska kyrkan95. Även här visade resul-
taten att två tredjedelar av de intervjuade funderade över existentiella, andli-
ga och religiösa frågor. Ett tankeväckande resultat var att, utöver de drygt 
10% som gav uttryck för en kristen tro, ca 60% av såväl inträdare som utträ-
dare gav uttryck för någon form av andlighet/religiositet, definierat som 
uttryck för en undran/erfarenhet av något bortom den materiella världen96. 

År 2006 genomfördes en intervjuundersökning i en förortsförsamling i 
Stockholm avseende vad invånarna hoppades på av sin församling. Åtskilli-
ga av de intervjuade föreföll både ha någon form av tro och dessutom erfa-
renhet av något bortom den vanliga vardagen. Hälften hade upplevt en när-
varo eller kraft; Gud eller något liknande, hälften funderade över existentiel-
la frågor och hälften ansåg sig ha någon form av tro. Det handlade om en tro 
på något, en högre makt, som man inte riktigt visste vad det var97. 

Kommentarer till undersökningarna om andlighet/religiositet 
Det verkar finnas en mindre grupp människor, ca 5-10%, som är kristna i 
traditionell bemärkelse såtillvida att de regelbundet går i kyrkan, betecknar 
sig som bekännande kristna och/eller tror på en personlig gud. Denna grupp 
var tidigare avsevärt större men har successivt minskat i takt med den pågå-
ende sekulariseringen98 i samhället.  

Det finns också en grupp med mer oklara konturer. Uppskattningsvis kan 
det röra sig om två tredjedelar av de undersökta svenskarna som på ett eller 
annat sätt ger uttryck för existentiella och andliga/religiösa funderingar och 

                               
93 Bromander 2008, sid 77-78 
94 Arborelius 2002 
95 Arborelius 2003 a 
96 Arborelius 2003 a 
97 Arborelius 2006 
98 Med sekularisering avses i detta arbete att kyrkans inflytande över individer och samhällsliv 
minskat. 
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erfarenheter. Man beskriver en makt/kraft som finns utöver den materiella 
världen och som många gånger uppfattas som inneboende i människan. Det 
kan finnas konfessionella inslag, kristna eller tillhörande andra religioner. 
Det finns en ungefär lika stor grupp, 60-70%, som väljer att beskriva sig som 
”kristen på mitt eget sätt”. Sannolikt täcker dessa båda grupper till stor del 
varandra. 

I den tidigare nämnda Enköpingsstudien fann man att relativt få tog av-
stånd från något gudomligt, även om de varken ansåg sig vara religiösa, and-
liga eller troende. Framför allt de s k milt kristna uttryckte en osäkerhet inför 
vad de trodde på. Den immanensreligiositet som man fann spår av kunde 
vara uttryck för något nytt men föreföll dock vara knappt mer än antydd. 
Man menade ”att en bekännelse till det gudomliga inom människan kunde 
vara viktig och genuin, men den verkade knappast ha någon större betydelse 
för den enskilda individen”99. 

När man i den nationella livsåskådningsundersökningen 1986 gjorde ett 
försök att karaktärisera den grupp som kallade sig ”kristna på sitt eget sätt” 
fann man en heterogen diffus föreställningsvärld som skulle kunde samman-
fattas med: Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt. Den beskrivna 
gruppen ville inte ta avstånd från en gudstro utan hålla dörren öppen.  

Den stora diffusa grupp idag, som uppger sig tro på och/eller känt en kraft 
eller närvaro av något transcendent, torde vara lika heterogen som den grupp 
man undersökte för 20 år sedan. Mot bakgrund av den individualisering som 
präglar samhället likaväl som en mer långtgående privatisering av andli-
ga/religiösa frågor är det sannolikt att det inte finns något större behov att 
etikettera sina åsikter eller erfarenheter. För 100 år sedan kunde man klassi-
ficera de flesta människor som religiösa - för det var man på den tiden oav-
sett vad man hade för erfarenheter och åsikter i sitt inre. Idag kan man inte 
klassificera denna relativt stora grupp svenskar vare sig som religiösa i tradi-
tionell mening eller icke-religiösa. Men någonting är de - frågan är vad? 

Religiös förändring lokalt, nationellt och globalt 

Religiös förändring i Stockholms stift 
Samhälleliga förändringar kan vanligen först avläsas i storstäder, så även 
förändringar i kyrkliga aktiviteter. Allt färre människor besöker idag guds-
tjänster jämfört med tidigare. En sådan förändring kan innebära att utform-
ningen av gudstjänster inte alltid är anpassad till dagens situation, som ex-
emplen nedan visar: 

                               
99 Bromander 2008,  sid 100 
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En februarikväll 2007 är det torsdagsmässa i en innerstadsförsamling, Sofia 
kyrka på söder i Stockholm. Fem människor sitter utspridda i den stora kyr-
kan. Inför nattvarden sjunger prästen “Upplyft era hjärtan till Gud”. Enligt 
handboken ska församlingen till svar sjunga “Vi upplyfter våra hjärtan” Men 
den som svarar är musikern från orgelläktaren. I november 2007 är det hög-
mässogudstjänst i Fresta kyrka, en landsortsförsamling utanför Upplands 
Väsby. Fem personer har kommit till kyrkan. Prästen sjunger “Herren är mitt 
ibland oss” och får svar från församlingen, dvs musikern på orgelläktaren. 

Vid präst- och diakonmötet 2005100 redovisades statistik för kyrkans verk-
samhet i Stockholms stift som visade att verksamheten minskat ytterligare 
sen prästmötet 1999 avseende såväl döpta, konfirmerade, vigda, gudstjänst-
deltagare som kyrkotillhöriga (tab 5). Antalet utländska medborgare i Stock-
holm var färre år 2004 jämfört med år 2000101, vilket innebär att minskning-
en i kyrkans verksamhet inte kan förklaras av denna grupp.  

Tabell 5.  Statistik för Stockholms stift avseende förrättningar, gudstjänstdeltagande 
och kyrkotillhöriga under åren 2000 - 2004  

 År 2000 År 2004 Ändring102 
Medlemmar i Svenska kyrkan103 80% 73% Minskning med      9% 
Utträden ur Svenska kyrkan 3856 15222 Ökning      med   395% 
Gudstjänstfirare  vid  
huvudgudstjänster 

327.941 266.668 Minskning med     19% 

Andel dop104  63% 57% Minskning med     10% 
Andel konfirmerade105 29% 24% Minskning med     17% 
Andel vigslar106 52% 46% Minskning med     12% 
Andel begravningar107 82% 85% Ökning      med      4% 

Detta är den generella statistiken. Det hindrar inte att det kan finnas kyrkor 
eller församlingar i stiftet där man har en verksamhet som människor aktivt 
söker sig till. Ett sådant exempel är Allhelgonakyrkan på söder i Stockholm, 
tillhörande Katarina församling: 

På söndagskvällarna kl 18.00 samlas människor till Allhelgonamässa. Om 
man ska få en sittplats och en psalmbok måste man komma i god tid, helst en 
halvtimme före utsatt tid. När gudstjänsten börjar är både läktare och parkett 
fulla, dessutom trängs folk längs väggarna och sitter på golvet. Sedvanlig li-
turgi är påtagligt nedtonad. Gudstjänsten är centrerad kring nattvarden där 
prästen med vardagliga ord talar om vårt behov av att komma tillrätta med 
det som inte gick som vi tänkt, att missa målet, våra tillkortakommanden etc. 

                               
100 Svenska kyrkan 2005, sid 152-157 
101 Uppgifter från Kyrkokansliet i Uppsala i januari 2009. 
102 Egna beräkningar utifrån statistiken 2000 och 2004 i Stockholms stift. 
103 Andel av tillhöriga svenska medborgare. 
104Andel dop av antal födda.  
105Andel konfirmerade av antal folkbokförda 15-åringar. 
106Andel vigslar enligt Svenska kyrkans ordning av alla vigslar. 
107Andel begravningar enligt Svenska kyrkans ordning av antalet avlidna. 
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Ett flertal volontärer medverkar med musik och egna livsberättelser utöver 
prästens predikan. Kyrkobesökarna är framför allt yngre och medelålders, ur 
alla sociala skikt. 

Verksamheten i Allhelgonakyrkan har vuxit fram med ”vanliga människor” 
tillsammans med prästen Olle Carlsson. Han har härom året givit ut en bok 
som beskriver bakgrunden108. Utgångspunkten i denna är enligt Carlsson 
”den vanligaste trosbekännelsen idag: Jag tror inte på Gud - men jag tror på 
något” - dvs en stor heterogen grupp med suddiga konturer (sid 30). Verk-
samheten i Allhelgonakyrkan startade för 10 år sedan med s k Allhelgona-
mässor kl 18.00 på söndagar. Eftersom intresset var så stort och man vid 
åtskilliga tillfällen måste stänga porten för människor som inte fick plats 
började man så småningom även med Allhelgonamässor på onsdagar kl 
18.00. Sen något år tillbaka har man även Allhelgonamässor kl 11.00 på 
söndagarna. 

Allhelgonamässorna kan ses som exempel på att människors andli-
ga/religiösa intresse kan vara förhållandevis centralt eftersom man successivt 
varit tvungen att utöka antalet gudstjänster för att de som kommer ska kunna 
beredas plats. Generellt minskar antalet gudstjänstbesökare i stiftet som hel-
het som framgår av tabell 5. 

Religiös förändring i Sverige  

1907 prästvigdes Erik109 24 år gammal i Västerås domkyrka. Under ett antal 
år arbetade han i Ore i Dalarna. Han åkte hästskjuts och sökte upp familjer på 
landet med barn där makarna inte var gifta - och vigde dem på ort och ställe 
enligt kyrkans ordning. Anledningen var dels att få kyrklig “ordning och 
reda”, dels service till människor som inte haft tid och/eller ekonomi att ord-
na med bröllop. I sina predikningar framförde han ibland protester, t ex vid 
baltutlämningen i mitten på 1940-talet, vilket ledde till reaktioner hos de 
samlade åhörarna som på den tiden fyllde kyrkorna på söndagarna. När han 
inte kom överens med kyrkorådet vid diskussioner i sockenstugan tog han 
helt sonika fotogenlyktan och lämnade dem i mörkret. 

För 100 år sedan var kyrkan fortfarande en del av Myndighetssverige och 
kyrkan och staten var tätt sammanvävda. Prästen var en maktfaktor i samhäl-
let, han kunde åka hem till sammanboende människor och viga dem utan att 
någon invände mot detta. Han kunde driva igenom sin uppfattning i kyrko-
rådet och han kunde i sina predikningar ta upp egna politiska åsikter. Att gå 
ut ur kyrkan var lika omöjligt som att gå ut ur nationen, alternativet var att 
emigrera. Idag är Svenska kyrkan sen år 2000 skild från staten och är ett 
samfund bland många andra i landet. Sedan 1951 finns ingen lag som tvingar 

                               
108 Carlsson 2007, baksidestexten 
109 Personlig kommunikation med Ulla Eklöw, dottern till prästen Erik. 
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människor att överhuvudtaget höra till något samfund. Under hela 1900-talet 
har deltagandet i kyrklig verksamhet minskat och undersökningar visar på att 
allt färre säger sig vara bekännande kristna eller tro på en personlig gud. 
Antalet som regelbundet besöker en gudstjänst i veckan är bland de lägsta i 
världen, ca 5%110. Majoriteten av befolkningen uppfattar sig som kristen på 
sitt eget sätt, man upplever sig som privatreligiös eller som sökare med livs-
frågor i centrum. Denna grupp utgör enligt en undersökning ungefär halva 
svenska befolkningen111.  

I den nationella intervjuundersökningen 1986 där närmare 400 personer 
(bortfall 33%) svarade på livsåskådningsfrågor sade sig 19% tro på en per-
sonlig Gud och 39% på någon ande eller livskraft - siffror som visade sig 
vara bland de lägsta i Västeuropa vid denna tidpunkt112. Resultaten visade på 
två tydliga minoritetsgrupper: en grupp av bekännande kristna (ca 8%) och 
en något större grupp med en materiell världsbild. De flesta befann sig van-
ligen någonstans mitt emellan dessa bägge grupper113. Slutsatsen man drog 
var att: ”den traditionella kyrkoorienterade kristna religionen hade en 
obetydlig roll i de flesta svenskars liv”. I den nationella enkätundersökning-
en 1998, 12 år senare, där drygt 800 personer (bortfall 35%) svarade på livs-
åskådningsfrågor, ansåg ungefär hälften att Gud snarare var något inom varje 
människa än något utanför114. En tredjedel menade att det fanns en Gud som 
man kan ha en personlig relation till och en dryg fjärdedel menade att det 
fanns en opersonlig högre makt eller kraft115.  

Svenska kyrkans traditionella verksamhet har - med undantag av den mu-
sikaliska - minskat under hela 1900-talet. Däremot har nya verksamheter 
tillkommit, som t ex babymassage, barnrytmik, meditation, massage, sam-
talsgrupper, kaféverksamhet. Såväl körverksamheten som musikgudstjäns-
terna har emellertid ökat. I en doktorsavhandling om hur Svenska kyrkans 
musikliv uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker och kyrkokorister drar 
man bl a slutsatsen att musiklivet verkar förhållandevis resistent mot sekula-
risering116. 

Statistik visar att såväl förrättningar, gudstjänstdeltagande och kyrkotill-
höriga minskat från 1970-1998 (tab 6). Att andelen förrättningar minskat kan 
delvis förklaras av en ökande grupp invandrare som inte tillhör Svenska 
kyrkan. Nedgången i den relativa andelen medlemmar i kyrkan kan delvis 
förklaras av samma anledning samt av det faktum att barn som är svenska 

                               
110 Uppgifter från WVS, World Value Survey där man jämför människors religiositet i hela 
världen. Föreläsning av CR Bråkenhielm i april 2005 om ”Sekularisering och teologi”. 
111 Bäckström 2004, sid 159 
112 Hamberg 1988, sid 20 
113 Bråkenhielm 2001, sid 20 
114 Bråkenhielm 2001,  sid 26 
115 Hamberg 2001, sid 59-60 
116 Bromander 2002, sid 83-84 
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medborgare sedan 1996 inte längre föds in i kyrkan utan blir medlemmar 
först genom dopet. 

Tabell 6.  Nyttjande av Svenska kyrkans kärntjänster under åren 1970-1998. Alla 
siffror är relaterade till totalbefolkningen, inklusive de som inte är svens-
ka medborgare117  

 1970 1998 Ändring118 
Medlemmar i Svenska kyrkan 97% 84% Minskning med   13% 
Deltagande i huvudgudstjänsten119    2,6%    1,5% Minskning med   42% 
Andel dop  81% 75% Minskning med      7% 
Andel konfirmerade 81% 47% Minskning med   42% 
Andel vigslar 79% 62% Minskning med   22% 
Andel begravningar 96% 88% Minskning med      8% 

Religiös förändring i världen 
I västvärlden i stort blir människor som lever under goda socioekonomiska 
förhållanden - som i Sverige - allt mindre religiösa i traditionell mening. Den 
traditionella sekulariseringsteorin, som implicerar att religionen gradvis 
skulle minska i varje högt utvecklat samhälle i takt med en allt högre grad av 
rationellt tänkande på alla områden, verkar inte stämma i praktiken, åtmin-
stone inte överallt i världen120. 

Forskarna Pippa Norris och Ronald Inglehart har på grundval av en 
mängd data från 85% av jordens befolkning, utformat en modifierad sekula-
riseringsteori som gör anspråk på att ge en trovärdig förklaring av religio-
nens tillbakagång i olika delar av världen. Teorin innebär i korthet att den 
socioekonomiska och politiska utvecklingen ger människor en ökad trygghet 
och existentiell säkerhet - och att denna skapar ett minskat religiöst behov 
hos enskilda människor. Enligt Norris och Inglehart är existentiell säkerhet 
negativt korrelerat med religiös tro121. 

En alternativ teori till sekulariseringsteorin är den så kallade utbudsteorin 
(the theory of rational choice). Denna innebär att en religion som strävar 
efter att bli framgångsrik måste marknadsföras och anpassas till ett pluralis-
tiskt konsumentsamhälle. Teorin driver tesen att ett konsumentbeteende 
primärt är en funktion av producenternas beteende. Ju större variation i ut-
budet av produkter och tjänster, desto större blir konsumtionen av dessa. 
Utbudsvariationen drivs fram av en fri konkurrensutsatt marknad, medan den 
hämmas av ett monopol. När Norris och Inglehart noggrant testade denna 
hypotes fann de inte något stöd för den. Andra samtida undersökningar har 
emellertid visat att utbudsteorin är giltig under förutsättning att den under-

                               
117 Pettersson, 2000, sid 22 
118 Egna beräkningar utifrån statistiken 1979 och 1998 i  Per Pettersons avhandling. 
119 En genomsnittsvecka. 
120 Norris 2004, kap 10 
121 Norris 2004, kap 10 
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söks på en lokal nivå där det finns ett tillräckligt stort religiöst utbud inom 
ett rimligt geografiskt avstånd122. Religionssociologer menar att välfärdsut-
vecklingen inte kan betraktas som en homogen faktor med en specifik på-
verkan när man studerar religiös förändring. Olika företeelser i det moderna 
samhället, som t ex sekularisering och religiöst utbud, tycks vara förknippa-
de med olika slags religiösa förändringar123. Detta kan - men behöver inte - 
medföra att den samtida pluralismen banar väg för religionens återkomst.  

En analys år 2006 i den stora värderingsundersökningen World Values 
Survey124 har visat på en ökning av religiöst engagemang och intresse i Sve-
rige, som är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Men ökningen 
handlar endast om några procentenheter. Professor Thorleif Pettersson, som 
deltagit i analysen, menar att det knappast är fråga om någon religiös väckel-
se utan snarare om att det finns två motverkande krafter i den religiösa för-
ändringsprocessen. Den ena är den klassiska sekulariseringsteorin, där man 
antar att religionen marginaliseras alltmer och att människors religiösa enga-
gemang minskar i takt med att levnadsvillkoren förbättras och den ekono-
miska och existentiella tryggheten växer. Den andra teorin hävdar att intres-
set för religion ökar i samhällen med ett pluralistiskt kulturellt utbud. En 
mängd svar från 50.000 informanter i 37 länder har givit stöd för dessa båda 
teorier som sålunda verkar samtidigt - men i motsatta riktningar125.  

Man kan tillämpa resultaten från utbudsteorin så att Svenska kyrkan haft 
en monopolsituation och monopolkyrkor behöver inte kämpa för sin exi-
stens, vilket innebär att kvalitén på dess utbud sjunker. Enligt teorin skulle 
det vara därför som människor slutar gå till kyrkan, trots att intresse och 
efterfrågan på religion finns. Om det uppstår konkurrens på den religiösa 
marknaden blir ”produkterna” bättre och varje produkt kan då locka fler 
människor. För att illustrera: om det i en församling finns ”produkter” som 
Taizémässor, sinnesrogudstjänster, kvällsandakter, mässor för par som skall 
skilja sig - istället för enbart högmässor kl 11 på söndagar - så kommer fler 
människor till kyrkan. På församlingsnivå verkar teorin sannolikt så att för-
samlingar som växer drivs av en ambition att försöka utveckla, förnya och 
fördjupa verksamhetsformerna, medan församlingar som minskar går i gam-
la hjulspår126. Pettersson menar att det lönar sig att försöka skapa ett mer 
varierat utbud som lockar fler, ha hög kvalité på de aktiviteter som erbjuds 
och att föra en dialog med de potentiella deltagarna127. Detta innebär att 
verksamheten skulle kunna öka om man i församlingarna erbjuder ett utbud 
som svarar mot människors behov av andlighet och religiositet.  

                               
122 Pettersson 2006 
123 Pettersson 2006 
124 Pettersson 2006 
125 Pettersson 2006 
126 Pettersson 2001, sid 264-266 
127 Pettersson 2001, sid 264-266 
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Är religionen på väg tillbaka? 
Vid ett symposium i Lund hösten 2007 om “Teologins offentlighet” poäng-
terade flera talare128 att religionen skulle vara på väg tillbaka - underförstått 
att den i verkligheten aldrig hade försvunnit. Handlar sådana uttalanden om 
retorik eller finns belägg för dylika påståenden? I följande avsnitt redovisas 
kortfattat studier som på olika sätt antyder eller gör anspråk på en växande 
andlighet/religiositet, t o m en andlig revolution.  

En aktuell studie från Storbritannien har den talande titeln “The Spiritual 
Revolution - why religion is giving way to spirituality”. I denna s k Kendal-
studie129, som genomfördes 2000 - 2002 i Storbritannien, var syftet att stude-
ra den religiösa och andliga verksamheten i orten Kendal med drygt 27.000 
invånare. Forskarna gjorde en åtskillnad mellan vad de kallade livet som 
religiöst (life-as religion): att man underordnar det subjektiva individuella en 
högre auktoritet med en transcendent innebörd och det subjektivt andliga 
livet (subjective-life spirituality): att man utgår från det unika subjektiva 
livet och betonar inre källor av betydelse och auktoritet130. Man fann att det 
traditionella religiösa livet, som utmärktes av att individer måste anpassa sig 
till en transcendent auktoritet på bekostnad av sitt unika subjektiva liv, 
minskade samtidigt som verksamheter där den subjektivt upplevda andlighe-
ten tog sig uttryck ökade. 82% av invånarna som deltog i vad man kallade 
holistiska aktiviteter, t ex yoga, buddhistisk meditation, tai chi, menade att 
det fanns någon ande eller livskraft som genomsyrade deras liv. Förklaringen 
till denna tillbakagång respektive tillväxt såg man som tesen om subjektivi-
sering, som innebär att allt fler människor kommit till insikt om vad det sub-
jektiva livet har att erbjuda och att man ofta lokaliserar det heliga/andliga till 
sin egen vardagstillvaro. Enligt forskarna för detta med sig att människor 
alltmer tar kontroll över alla aspekter av sina liv snarare än att låta andra 
personer tala om för dem vad de ska göra eller tro131.  

Kendalstudien har varit en inspirationskälla för studien “Guds närmaste 
stad?” (sid 28). Den andliga revolution som man ansåg sig ha belägg för i 
Kendalstudien och som innebär en förskjutning från kyrklighet till så kallad 
holistisk andlighet var dock knappt märkbar i Enköping132. Jonas Bromander, 
som ansvarat för den religionssociologiska delen i undersökningen, menar 
att resultaten generellt inte visar på någon andlig revolution, vilket förvånade 
honom med tanke på att man idag talar så mycket om andlighet, framför allt 
i medierna133. 

                               
128 Biskop Antje Jackelén, professor i systematisk teologi, ärkebiskop emeritus KG Hammar, 
docent, gästprofessor, Ann Heberlein, teol dr, universitetslektor. 
129 Heelas 2005 
130 Heelas 2005, sid 1-11  
131 Heelas 2005, sid 125 
132 Bromander 2008, sid 100 
133 Kyrkans tidning 18-24 oktober 2007 
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Ett annat exempel på en s k andlig revolution är den andliga gräsrotsrörel-
se som gradvis vuxit fram de senaste 5-10 åren i USA och i vilken ca 50-80 
miljoner amerikaner anses delta134. Religionsprofessorn Robert Forman, som 
studerat denna rörelse och föreläst om den i Sverige hösten 2006 och våren 
2007, menar att stora förändringar äger rum i utvecklingen av en fundamen-
talt ny form av andlighet, fokuserad på det personliga, erfarenhetsmässiga 
och transcendenta. Rörelsen växer spontant i den kristna västvärlden som en 
reaktion mot religiös dogmatism och sekularisering och antas vara en av de 
största sedan reformationen. Grupperna inom denna rörelse saknar organisa-
tion och ledarskap. Man träffas regelbundet i mindre grupper och strävar 
efter att dela sina och andras erfarenheter på djupet. Många tankar hämtas 
från österländsk tradition. Man menar att det finns många vägar till andlig 
utveckling. Kärnan är att förbli öppen för ett andligt utforskande. Processer-
na är viktigare än försanthållandena135.  

Som tidigare påpekats har såväl förrättningar, gudstjänstdeltagande och 
kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan minskat påtagligt under de senaste decen-
nierna, musiklivet undantaget. I en doktorsavhandling om kyrkans musika-
liska verksamhet framkom att det musikaliska innehållet har vidgats på så 
vis att det inte bekräftar en viss bestämd religiös föreställningsvärld136. Ge-
nom musiken erbjuder kyrkan individen en möjlighet att kollektivt ge näring 
åt sina religiösa föreställningar - oberoende av innehållet i dessa137. Ökning-
en av Svenska kyrkans musikgudstjänster samt körverksamhet skulle kunna 
tolkas som en ökad andlighet hos människor, såtillvida att den leder till 
handlingar som påverkar vardagslivet: man går till kyrkan på konsert eller 
sjunger i kör. 

Kommentarer kring religionens eventuella återkomst 
Uttrycket ”religionens återkomst” kan ha flera innebörder. Den ena är att 
religion som företeelse i allt större utsträckning idag tar plats i det offentliga 
rummet - efter att tidigare hänvisats till ”bakgårdar”138. Den andra innebör-
den är att ”smygandligheten” ökar, människor blir alltmer andligt/religiöst 
intresserade. Det är denna senare innebörd som i det följande avses med 
begreppet ”religionens återkomst”. 

Religionen i västerlandet synes vara på väg att bli en del av det individu-
ella livsprojektet och har mycket lite av den konformistiska karaktär som den 
                               
134Forman 2004, samt föredrag den 3 okt 2006 av prästen och psykoanalytikern Marianne 
Blom om ”Den andliga gräsrotsrörelsens bakgrund i Sverige och USA” samt föredrag den 10 
okt 2006 av Robert Forman om ”Future Spirituality”. 
135Forman 2004, samt föredrag den 3 okt 2006 av prästen och psykoanalytikern Marianne 
Blom om ”Den andliga gräsrotsrörelsens bakgrund i Sverige och USA” samt föredrag den 10 
okt 2006 av Robert Forman om ”Future Spirituality”. 
136 Bromander 2002, sid 84 
137 Bromander 2002, sid 168 
138 Casanova 1994, sid 3-5 
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hade för 100 år sedan. Frågan om religionens eventuella återkomst förefaller 
handla om hur man definierar religion. Om man tillämpar en bred definition 
av begreppet religion som inkluderar vad människor själva uppfattar som 
viktigt och angeläget i livet, det som många benämner andlighet - så förefal-
ler det finnas en stor grupp människor som idag har andliga/religiösa erfa-
renheter. Det kan handla om att människor utifrån sina egna inre erfarenheter 
på egen hand eller i samtal med andra ger uttryck för existentiella, andliga 
och religiösa frågor, men som inte medför att man anpassar sig till yttre auk-
toriteter. Denna utveckling är i så fall i linje med en allmän utveckling i 
samhället avseende värderingar av individuella erfarenheter. 

Erfarenheter av andlighet/religiositet utifrån de relaterade undersökning-
arna har beskrivits i termer som står i ett motsatsförhållande till kyrkan och 
kyrkans verksamhet på ett likartat sätt som i Kendalstudien. Forskarna i den-
na studie, Paul Heelas och Linda Woodhead, menade att religiositet repre-
senterar det traditionella, institutionella och formella medan andlighet asso-
cieras till det personliga, det upplevda och det dynamiska. Heelas’ och 
Woodheads uppfattning av begreppen religion respektive andlighet har kriti-
serats som förenklad bl a av det skälet att en utveckling mot en subjektiv 
andlighet också kan äga rum och äger rum inom de religiösa institutioner-
na139.  

Den ökning av det religiösa engagemanget som påvisats i World Values 
Survey handlar endast om några procentenheter. Detta anses hänga samman 
med en ökad religiös och kulturell pluralism140; ett exempel på utbudsteorin 
som beskrivits tidigare. Konkret innebär denna ökning att människor marke-
rat flera påståenden som belyser religiöst intresse, men det finns inga belägg 
för förändringar i t ex det religiösa beteendet141.  

Den nedåtgående trend som pågått under åtskilliga år i Sverige när det 
gäller deltagande i traditionell kyrklig verksamhet kan avspegla en kritik mot 
kyrkan eller i varje fall likgiltighet; kyrkans verksamhet berör i allt mindre 
utsträckning människors livsfrågor.  

Men oavsett vilken tid eller vilket samhälle vi lever i - kan man överhu-
vudtaget leva utan att undra över sådant som går utöver det rationella i vår 
materiella tillvaro: stjärnorna på himlen, ett barns födelse, ondskan i världen, 
en älskandes svek, en nära anhörigs död? Kanske kan man se det idag så 
populära begreppet andlighet som ett uttryck för upplevelser av ovan nämn-
da slag, av “något bortom”. 

Det kan - men behöver inte - vara så att intresset för andlighet/religiositet 
ökar. Men det handlar i så fall om ett annat sätt att betrakta religiositet än i 
enlighet med ”den klassiska kristna tron” som förmedlats i kyrkan sen lång 
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tid tillbaka. Istället verkar det röra sig om en subjektivt upplevd andlig-
het/religiositet, som växer inifrån, en livsfrågereligiositet. Det väcker frågan 
om hur central denna andlighet/religiositet är? Genomgången av undersök-
ningar och företeelser ger dock inget entydigt svar på den frågan.  

Församlingsbors och prästers syn på kyrkan 
I följande undersökningar redovisas enbart resultat från undersökningarna 
som berör uppfattningar om kyrkan och kyrkans verksamhet. 

Lokala undersökningar av församlingsbor 
I det följande redovisas samtliga tillgängliga142 undersökningar av försam-
lingar, jag har inte gjort något urval. De är vanligen av begränsad vetenskap-
lig kvalité. Flera har gjorts av anställda i församlingarna, andra är uppsatser i 
religionsvetenskap. Åtskilliga har ett stort bortfall.  

Västerås stift 1998143. Över 3000 kyrkotillhöriga i slumpvis utvalda pasto-
rat fick svara på frågor i en enkät. Det framkom att åtskilliga församlingsbor 
(46%) uppfattade kyrkans språk som tungt och obegripligt. Församlingsbor-
na hade endast i mycket ringa utsträckning (4%) erfarenhet av att någon i 
församlingen hade frågat efter deras personliga erfarenheter. Det fåtal män-
niskor som varit med om detta hade vanligen upplevt det negativt. 

S:t Görans församling 1999144. 170 församlingsbor i 25-45-årsåldern be-
svarade en enkät, 12 av dessa intervjuades också. En fråga som ställdes var 
vilka förväntningar man hade på kyrkan. Vissa menade att kyrkan borde 
hjälpa människor att se glädjen i livet och att gå ut till människor i deras 
vardag. Andra menade att kyrkan var ointressant och förlegad och att den 
borde bli mer utåtriktad. Resultaten fick huvudförfattaren till undersökning-
en att fråga sig om det fanns ett reellt gap mellan församlingens mål och 
församlingsbornas intressen. 

Skärholmens församling 2001145. Undersökningen omfattade 50 intervjuer 
med människor (många av utländsk härkomst) som sällan eller aldrig hade 
kontakt med församlingen146. Intervjupersonerna framhöll behovet av religiös 
tolerans; orsakerna till detta verkade vara negativa erfarenheter. De flesta 
som intervjuades hade inte särskilt mycket kunskap om kyrkan. De tillfråga-
de hade inget uttalat behov av den verksamhet som kyrkan traditionellt er-
bjuder, t ex gudstjänster. Många ville gärna att kyrkan skulle finnas som 
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146 Undersökningen är en uppsats i religionsbeteendevetenskap på 10 poäng. Resultaten är inte 
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samtalspartner vid kriser samt vid dop, bröllop och begravningar. Det fram-
kom att man i allmänhet var positiv till tro på en makt i tillvaron även om 
man inte alltid kunde definiera sig själv i religiösa termer. 

Västerleds församling 2001147. Syftet med undersökningen var att utröna 
medlemmarnas inställning till sin hemförsamling. Den omfattade 58 slump-
vis utvalda invånare. Resultaten visade att kyrkotillhörigheten och de kyrkli-
ga handlingarna av nästan alla uppfattades som mycket viktig. Kyrkan be-
traktades som en tillgång om man skulle hamna i en krissituation. Resultaten 
visade också en bild av många kyrkotillhöriga148 som passiva men känslo-
mässigt engagerade stödpersoner av sin församlings verksamhet. Det person-
liga bemötandet, menade de tillfrågade, spelade stor roll, vare sig detta var 
positivt eller negativt. Tillgång till kyrkorummet för enskild gudstjänst och 
stillhet framhölls av många. Flera betonade också en önskan om en utveck-
ling av predikospråket och dess relevans.  

Hammarby Sjöstad i Sofia församling 2002149. Ett slumpmässigt urval av 
25 personer mellan 20 och 69 år intervjuades. En fjärdedel berättade spon-
tant om egna negativa erfarenheter av ett dogmatiskt och auktoritärt bemö-
tande i kyrkan. Hälften hade under det senaste året gått in i kyrkan för att få 
tystnad och stillhet. En tredjedel uttryckte ett motsägelsefullt förhållande till 
kyrkan - i likhet med: ”Nej, jag tror inte på Gud ... men jag tackar honom 
ofta och ber till honom när jag är förtvivlad”.  

Sofia och Katarina församlingar 2003150. Trettiotvå personer i två stads-
församlingar i Stockholm intervjuades; 15 som begärt inträde och 17 som 
begärt utträde år 2001. Resultaten visade att det vanligaste skälet för inträde 
var positiva upplevelser av kyrkliga aktiviteter: gudstjänster, stillhet och ro i 
kyrkan, musikkonserter, bemötande i samband med egna barns kontakter vid 
dop och/eller konfirmation. Den vanligaste anledningen till utträde var fru-
stration angående kyrkans beteende; fr a bråket kring kvinnliga präster och 
homosexuella.  

Värmdö församling 2006151. Syftet med undersökningen var att få ökad 
kunskap om församlingsbornas inställning till kyrkan. Man genomförde en 
gruppdiskussion med sju församlingsbor och sex intervjuer med personer 
som begärt utträde ur kyrkan. De deltagande var män och kvinnor i 30-50-
årsåldern. De som inte hade någon kontakt med kyrkan menade att försam-
lingen hade fastnat i stereotypa mönster anpassade till en "smal klubb" av 
församlingsmedlemmar. Utträdarna tyckte bl a att kyrkan hävdade värde-
ringar som uteslöt vissa grupper, vilket man såg som hyckleri. Dagens kyrka 
uppfattades som sluten, pretentiös, rigid. Många berättade om en utanför-
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skapskänsla, även de med en kristen tro. Man önskade en mer välkomnande 
öppen och påverkbar kyrka för människor av alla kategorier152.  

Sundbybergs församling 2006153. Syftet var att ta reda på vad försam-
lingsborna hoppades på av sin församling. Tjugofyra slumpmässigt utvalda 
personer i olika åldrar och bostadsområden intervjuades. Mer än hälften 
uppfattade kyrkan som stel, ålderdomlig och många gånger fördömande. De 
intervjuade önskade en modern samhällsanpassad kyrka i tiden. Två perso-
ner nämnde spontant positiva kontakter med kyrkan. 

Farsta och Sundbybergs församlingar 2006154. Personer som begärt utträ-
de ur Svenska kyrkan intervjuades och fick besvara en enkät om anledningen 
till utträdet. Hälften av de tillfrågade uppgav - utöver ekonomiska skäl - 
religiösa skäl som anledning till utträdet. Flera informanter refererade indi-
rekt till nyttomaximeringsprincipen. De ansåg inte att nyttan; tjänster och 
den religiösa och sociala samhörigheten, låg i paritet med kostnaden för 
medlemskapet.  

Nationella undersökningar av församlingsbor 
Nedan redovisas nationella undersökningar från 2000-talet som visar på 
”vanliga människors” bild av kyrkan. Även i dessa redovisas enbart sådana 
resultat som berör uppfattningar om Svenska kyrkan.  

Avhandling om Svenska kyrkan ur ett tjänsteteoretiskt och 
religionssociologiskt perspektiv 2000155 
I denna undersökning syftade man bl a till att undersöka hur kyrkotillhöriga 
uppfattade och bedömde sin relation till kyrkan, särskilt personer som sällan 
tog del av kyrkans tjänster. Tjugonio personer intervjuades. Flertalet av de 
intervjuade var allmänt positiva till kyrkan men visade inte något starkare 
personligt engagemang. Fyra femtedelar berättade om en eller flera negativa 
upplevelser av kyrkan. Några av dessa var förknippade med gudstjänster, 
som man ansåg vara alltför stela, ritualmässiga och opersonliga. En knapp 
fjärdedel uppfattade konflikterna inom kyrkan som negativt, särskilt dem 
som berörde kvinnliga präster. Två funktioner betonades som särskilt bety-
delsefulla: förrättningar samt kyrkans sociala verksamhet, särskilt i krissitua-
tioner. De motiv som angavs för att tillhöra Svenska kyrkan grundade sig på 
en känsla av kulturell samhörighet, förväntan på kyrklig service och behov 
av meningssammanhang156. De allra flesta svenskar hade en livslång relation 
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till kyrkan som aktiverades vid få och viktiga situationer i livet, men det var 
bara en mindre grupp som delade kyrkans trosuppfattningar157.  

Svenska kyrkans medlemsundersökning 2005158 
I Svenska kyrkans undersökning av sina medlemmar år 2005 resonerade 
forskaren Jonas Bromander om hur människors bilder av Svenska kyrkan 
uppkommer, t ex utifrån egna erfarenheter, media etc. Undersökningen visa-
de att 85% av medlemmarna hade haft någon kontakt med kyrkans verksam-
het under ett år. Den vanligaste kontakten var förrättningar (68%). Bemötan-
det vid de kyrkliga handlingarna påverkade i hög grad (90%) den bild man 
hade av Svenska kyrkan159. Bromander menade att en adekvat utgångspunkt, 
när man vill lokalisera kyrkosyn/er hos medlemmarna, är vad kyrkotillhöriga 
tycker att kyrkan skall göra. De kyrkosyner som var mest företrädda bland 
medlemmarna var en diakonal kyrkosyn (35%), en mångfacetterad kyrko-
syn, dvs en inriktning på många olika verksamheter och målgrupper (25%), 
en samtidsorienterad kyrkosyn, att kyrkan bör formas av sin samtid (20%) 
och en kulturkristen kyrkosyn som innebar att kyrkan är traditionsbevarande 
(15%)160. En knapp tredjedel av de kyrkotillhöriga hade en allmänt positiv 
bild av kyrkan, knappt 40% hade en negativ bild; övriga var “ljumma” eller 
hade en mer komplex bild161. Två vanliga omdömen om kyrkan var att den 
var ”betydelsefull för samhället” respektive att den var ”gammalmodig”162. 
Gemensamt för de flesta var att medlemskapet motiverades utifrån en hög 
värdering av de kyrkliga handlingarna och att man uppfattade dessa som 
kyrkans främsta uppgift. Åttio procent menade att tillgången till ceremonier 
var ett viktigt skäl för att tillhöra kyrkan163. 

Enköpingsstudien 2008164 
Nyligen publicerades en undersökning från Svenska kyrkans forskningsav-
delning där man med utgångspunkt från enkäter och intervjuer studerat reli-
gionernas betydelse i ett svenskt samhälle - Enköping - i början av 2000-
talet. Ca 1000 personer mellan 18 och 75 år svarade på en enkät. Bortfallet 
var 47%. Man frågade om de intervjuades uppfattning om begrepp som 
”kristen”, om deras andliga upplevelser och ifall hälsobranschen och alterna-
tivmedicinen tagit över människors behov av välbefinnande och andlighet. 
Den religionssociologiska analysen av resultaten kunde sammanfattas så att 
”enköpingsbon generellt sett visserligen är religiös ur ett läromässigt och 
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rituellt perspektiv, men socialt och till stor del även upplevelsemässigt är det 
skralare beställt med religiositeten”165. Slutsatsen var att det är ”svårt att i 
denna genomsnittliga svenska stad påstå att den personliga religionen och 
religiositeten har någon bärande betydelse för de större befolkningsgrupper-
na”166. 

Undersökningar av både församlingsbor och präster 

Skara stift 1978167 
Inför prästmötet i Skara stift 1978 gjorde Religionssociologiska Institutet en 
enkätundersökning bland samtliga 195 präster och utifrån ett stickprov av 
befolkningen i stiftet på 400 personer. Bortfallet bland prästerna var 6% och 
bland ”vanligt folk” 48%. Frågorna handlade framför allt om den bild man 
hade av församlingen vid undersökningstillfället samt den vision man hade, 
dvs hur man önskade att församlingen skulle vara. Församlingsborna hade 
mindre förväntningar på församlingsarbetet än prästerna. De ansåg i högre 
grad än prästerna att livsfrågor var angelägna att ta upp. Församlingsborna 
såg det som angeläget att kyrkans språk förändrades och att man i försam-
lingarna tog upp samhällsfrågor168. Resultaten visade också att de som sällan 
besökte gudstjänster inte uteblev därför att de tyckte att församlingen ”inte 
gjorde något”. En slutsats som drogs från undersökningen var att man inte 
kunde vinna församlingsborna tillbaka genom en mängd nya aktiviteter - 
utan genom att ”lyssna till deras frågor och behov”169. 

Lunds stift 1981170 
En enkätundersökning genomfördes i samband med ett prästmöte i Lunds 
stift. Syftet var att belysa skillnader och likheter mellan präster och försam-
lingsbor avseende uppfattningen av prästrollen. 335 präster och 578 lekmän 
deltog. Man fann att lekmännen (60%) i betydligt högre utsträckning än 
prästerna (10%) betonade förrättningar och social hjälpverksamhet, medan 
prästerna (79%) betonade ett eget rikt andaktsliv samt att leda gudstjänster 
och predika. Såväl lekmännen som prästerna såg huvudsakligen prästen som 
en vanlig kristen människa; dock menade 20% av prästerna att prästen var 
något mer än en vanlig kristen medan endast 5% av lekmännen hade denna 
åsikt. Många lekmän (60%) ansåg att prästen borde prioritera diakonala upp-
gifter på bekostnad av religiösa medan merparten av prästerna (90%) hade 
en motsatt uppfattning. 
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Sammanställning av studier av församlingsbor och präster 2000171 
Teol dr Bo Larsson gjorde år 2000, på uppdrag av styrelsen för de båda pas-
toralinstituten i Sverige, en sammanställning av undersökningar av präster, 
kyrkopolitiker och församlingsbor. Han rapporterade flera studier som visa-
de att den kyrkliga religiositeten minskade i Sverige samtidigt som en annan 
slags religiositet ökade - den som utgår från människors erfarenheter och 
livsfrågor172.  

Undersökningar av präster 

Strängnäs stift 1984173 
Syftet med undersökningen var att klargöra de faktorer som kunde tänkas 
bidra till påfrestningar i prästyrket. Tjugofyra präster svarade på ett fråge-
formulär. Sjutton av dessa uppgav att de ibland, ganska ofta, eller ofta kände 
oro och olust. Författaren drog slutsatsen att det trots prästyrkets många po-
sitiva sidor också fanns svårlösta problem. Dessa problem hade bl a sitt ur-
sprung i kyrkans identitetskris angående anpassning och omformulering av 
budskapet så att det passade in i det moderna samhället. 

Strängnäs stift 1991174 och Härnösand stift 1994175 
Flertalet präster i stiftet (drygt 90%) besvarade en enkät avseende vad de 
ägnade sin arbetstid åt, var de själva önskade lägga arbetstiden på och vad de 
helst skulle vilja förkovra sig i. Den fortbildning som efterfrågades allra 
mest visade sig vara pastoralteologi, definierad som “reflektionen kring den 
kristna kyrkans identitet i dagens samhälle”. Hälften av prästerna såg 1990-
talet som andlighetens decennium och menade att denna andlighet karaktäri-
serades av att den blivit mer inriktad på individen. Denna individuellt orien-
terade religiositet ansågs direkt påverka den institutionella religiositeten i 
samhället176. Inför 2000-talet ville prästerna såväl i Strängnäs som i Härnö-
sands stift främst arbeta med frågor kring kyrkans identitet, själavård och 
människosyn/livsåskådning samt med den egna andliga och teologiska för-
djupningen. 

Växjö stift 1996177 
Syftet med undersökningen var att kartlägga prästernas profil med avseende 
på deras attityder i samhälleliga och teologiska frågor, praktiskt arbete och 
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andlighet. Många positiva sidor i prästyrket grumlades av vissa faktorer, t ex 
en känsla av att den kyrkliga verksamheten höll på att isoleras från samhället 
i stort. Ett utmärkande drag var att prästkåren generellt var högkyrklig och 
att åtskilliga (43%) var motståndare till kvinnliga präster. Flertalet präster 
(85%) såg gudstjänsten och mässan som församlingens viktigaste verksam-
hetsform. Kvinnliga präster betonade mer än män att kyrkan skulle beakta de 
passiva medlemmarnas synpunkter på verksamheten. De ville också satsa 
kyrkans resurser på dialog med samhället. Männen önskade en tydligare 
profil med andlig fördjupning och lade större vikt vid att förvalta bibelordet 
och sakramenten. Som i de tidigare två undersökningarna önskade också 
dessa präster en fördjupning i kyrkans identitet, livsåskådningsfrågor och 
teologi/andlighet. Kvinnor och yngre präster var mer lyhörda än män för de 
delvis nya förväntningarna på kyrkans sätt att arbeta i det postmoderna sam-
hället. 

Präster och pastorer i Sverige 1998178 
509 präster och pastorer svarade på en enkät angående trosbild, förkunnelse-
profil, framtida utmaningar och fortbildningsbehov. Svaren visade på bilden 
av en kyrka i framtiden som bl a skulle komma att ge den individuella, per-
sonliga fromheten större utrymme och också det diakonala/sociala arbetet en 
mer central roll. Man såg en tendens att i ännu högre grad än tidigare se kyr-
kan som en plats där personliga möten med utrymme för dialog, omsorg och 
andlig vägledning kunde äga rum179.  

Kommentarer kring församlingsbors och prästers syn på kyrkan 
De flesta församlingsundersökningarna tyder på att kyrkan uppfattas som en 
förlegad och isolerad värld med ett eget språk. Enligt resultaten av många 
undersökningar verkar människor i allmänhet inte ha någon erfarenhet av 
dialog med kyrkans personal. Gudstjänster efterfrågas knappast av någon av 
de intervjuade. Dessa förhållanden kan tolkas så att människor inte känt att 
de ur kyrkans perspektiv betraktats som religiöst myndiga. Det innebär inte 
att människor i allmänhet skulle vara negativa till tro, utan att man värjer sig 
mot det som man uppfattar som kyrkans sätt att förmedla trosfrågor. Stora 
grupper av människor verkar vara kritiska till kyrkans nuvarande verksam-
het. Är denna kritik uttryck för fördomar eller är man ointresserad av kyr-
kan? Finns det en längtan att söka sig till kyrkan om man blev bemött på ett 
annat sätt?  

Präster förefaller att uppleva svårigheter med kyrkans identitet i dagens 
samhälle och att kunna anpassa kyrkans budskap till dagens människor. Det 
verkar finnas en spänning mellan medlemmarnas önskan om kyrkans tjänster 
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och prästers betoning på en tros- och gudstjänstgemenskap. Finns en önskan 
hos präster att kunna möta församlingsbor i dialog - eller vill de hellre för-
djupa och vidareutveckla en tros- och gudstjänstgemenskap?  

Bilden av kyrkan utifrån de redovisade undersökningarna visar på en 
spänning mellan olika sätt att se på kyrkan. Det handlar om en motsättning 
mellan en kyrka som vänder sig till alla människor, ser dem som religiöst 
myndiga och vill föra samtal om det som ytterst berör och en kyrka som 
sitter inne med en sanning som uppfattas som avgörande för människors liv 
och därför vill förmedla denna.  
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KAPITEL 3. METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel inleds med hur intervjufrågorna utarbetats. Därefter beskrivs 
urvalet av intervjupersoner och hur intervjuerna genomförts. Utöver det for-
mella genomförandet skildras också enskilda intervjuepisoder. En gransk-
ning av de metodproblem som uppstår vid en dylik intervjuundersökning 
redovisas. Kapitlet avslutas med en diskussion av bearbetningen av intervju-
frågorna. 

Intervjufrågor 

Utarbetande av intervjufrågorna 
Valet av intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna har utformats 
utifrån undersökningens forskningsfrågor (sid 23-24). De frågor som slutli-
gen valts har antingen hämtats från tidigare, liknande intervjuundersökning-
ar180 eller formulerats speciellt för detta arbete. I det senare fallet har frågor-
na först testats vid ett antal provintervjuer.  

I intervjumetodik skiljer man mellan öppna frågor och frågor med fasta 
svarsalternativ. Frågor kan ibland medföra en förväntan om ett visst svar och 
därmed begränsa och styra den som får frågan t ex: ”Och ni hade det skönt 
på semestern?” Öppna frågor inbjuder till reflektioner och nyansering, t ex 
”Hur hade ni det på semestern?” Specifika frågor, t ex ”Hur ser du på möj-
ligheten att få till stånd en dialog mellan präster och församlingsbor?” skul-
le sannolikt få intervjupersonerna att känna att en viss inriktning på svaret 
var önskvärd. För att undvika sådan påverkan, men också för att få ett brett 
underlag av utsagor kring aktuella områden, har frågorna formulerats med 
avsikten att få fram ett så omfattande material som möjligt. Man kan beskri-
va det som att kasta ut ett nät med många frågor som fångar upp ett antal 
föreställningar och upplevelser av olika slag. Flera av intervjufrågorna över-
lappar varandra av skälet att vissa frågor ger napp hos en individ och andra 
hos en annan. Vid utarbetandet av intervjufrågorna eftersträvades en metodik 
där även konkreta inslag användes som t ex vinjetter, betydelsefulla föremål 
och svartvita fotografier. 
                               
180 Arborelius 2002, Arborelius 2003 a 
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Frågor om livsupplevelser respektive livsåskådning 
“Människan är en berättelse”181 menar läkaren och psykoanalytikern Claren-
ce Crafoord i sin bok med samma namn. Vad han avser är att vi tenderar att 
berätta de grundläggande dragen i vårt livs skådespel om och om igen. Livs-
berättelsen förändras allteftersom tiden går och nya erfarenheter påverkar 
såväl minnet av det man upplevt som tolkningen av detsamma. Livsberättel-
sen är en subjektiv upplevelse som är sann just nu utifrån den personens 
uppfattning.  

Intervjuerna i detta arbete har inletts med frågor om det funnits några be-
tydelsefulla händelser i intervjupersonernas liv och/eller händel-
ser/upplevelser i vardagen (fråga 1-3, sid 50). Sedan ställdes frågan om det 
fanns några föremål, någon plats, kulturupplevelse eller något annat, som var 
särskilt viktig för intervjupersonen (fråga 4, sid 50). Skönlitteratur, musik, 
konst och liknande har visat sig kunna gestalta en persons livsåskådning182. 

För att fånga något av den skapelseteologiska livshållning som den dans-
ke religionsfilosofen och etikprofessorn K E Løgstrup183 beskriver i sin an-
tropologi om två diametralt olika sätt att förhålla sig till tillvaron, har man i 
en tidigare intervjuundersökning184 ställt frågan: ”Har du någon gång kunnat 
känna hur livet griper tag i dig, känt dig vital, levande, full av liv, känt att 
livet är en gåva du fått?”185 samt dess motsats: ”Har du någon gång kunnat 
känna dig fastbunden, låst, full av negativa känslor, begränsad?” Svaren 
differentierade mellan de intervjuade såtillvida att många kunde beskriva 
upplevelser av detta slag, andra inte alls. Dessa frågor används i föreliggande 
undersökning för att fånga människors existentiella och/eller andli-
ga/religiösa upplevelser (frågorna 7-8, sid 50).  

Tankar kring döden (fråga 14, sid 50) är en klassisk livsåskådningsfråga. 
Frågor om önskningar och funderingar kring livet (frågorna 5-6, 9, sid 50) 
kan också ses som livsåskådningsfrågor som berör de flesta människor och 
som ligger nära vardagslivet. 

I såväl livåskådningsforskning som skönlitteratur har man reflekterat över 
upplevelser som ger en person känslan av en inre överblick över sitt livs-
sammanhang och som kan ge en "aha-upplevelse"186 över hur livet och tillva-
ron hänger ihop. Med denna utgångspunkt har följande fråga formulerats: 
”Har du varit med om någon/några aha-upplevelser, ’poletten ramlar ner’ 
’pusselbitarna faller på plats?’ Kan du berätta om det?” (fråga 10-11, sid 
50) samt dess motsatsvarighet: ”… när det känts som om din värld ramlat 
ihop?” 

                               
181 Crafoord 1994,  sid 21 
182 Holte 1984, sid 12 
183 Armgard 1993, kapitel A-B 
184 Arborelius 2003 a 
185 Frågan avser att fånga s k ”spontana livsyttringar” enligt Løgstrups terminologi. 
186 Bråkenhielm, 2003 
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Människor har olika förmåga att formulera sig och därför användes i en 
fråga svartvita fotografier187 där intervjupersonen fick frågan: ”Kan du välja 
en av dessa bilder som du tycker uttrycker något av din syn på tillvaron - 
och berätta!” (fråga 12, sid 50).  

En av de frågor prästen/psykoterapeuten Göran Bergstrand ställde till sig 
själv när det gällde en enskild patients problem var vad som gav denna pati-
ent hennes grundläggande trygghet (sid 12). I en artikel i Dagens nyheter i 
februari 2005 där biskop emeritus Martin Lönnebo188 tillfrågades om vad han 
ville säga till de människor som drabbats av flodvågskatastrofen annandag 
jul 2004 framkom hans synsätt på trygghet. Han svarade att vi aldrig kan få 
garantier för en trygg tillvaro - och att leva handlar om livsmod att våga leva. 
I provintervjuer testades frågan ”Vad ger dig livsmod? Vad är det som gör 
att man/du orkar med livet?” (fråga 13, sid 50) och den har också använts i 
föreliggande undersökning. 

En fråga som använts i flera brittiska undersökningar ”Har du någonsin 
varit medveten om eller påverkad av en närvaro eller kraft, vare sig du kal-
lar den Gud eller inte, som är annorlunda än din vanliga vardag?189” (fråga 
15, sid 50) ingick i de slutgiltiga frågorna. Formuleringen ansluter till den 
definition av religiositet som används i denna undersökning. 

Frågor om religiositet samt uppfattningar om kyrkan och dess 
verksamhet  
Ett antal frågor ställdes om vad intervjupersonen menade med att vara reli-
giös, troende, kristen (frågorna 19, 20, 25, sid 51) och hur man trodde att 
andra uppfattade dessa begrepp. För att få fram eventuella skillnader mellan 
hur präster och församlingsbor uppfattade varandras trosföreställningar prö-
vades många sätt att fråga, vilket resulterade i frågan om man konkret kunde 
beskriva ”en verkligt riktig präst” (fråga 24, sid 51). Några frågor ställdes 
om intervjupersonens ställningstagande till medlemskap i trossamfund och 
kyrkliga förrättningar (frågorna 21, 26-27, sid 51-52). 

I en intervjuundersökning i USA om hur amerikansk medelklass tänker 
och talar om kärlek190 använde man bl a fallbeskrivningar av fingerade par i 
avsikt att framställa dilemman kring kärlek. Sådana fallbeskrivningar som 
rörde uppfattningar om religiositet (fråga 16-18, sid 51) testades vid provin-
tervjuerna. De ställdes sedan i undersökningen. 

När det gällde intervjupersonens kontakt med kyrkans verksamhet ställ-
des två öppna frågor: ”Har du kontakt med kyrkan, på vilket sätt i så fall?” 
(fråga 22, sid 51) samt ”Hur ser du på kyrkan och kyrkans verksamhet?” 
(fråga 23, sid 51). Som avslutande frågor valdes dels en fråga om ”önsk-
                               
187 Från ”Bildspråk från Ordbruket” 
188 Dagens nyheter 27 februari 2005 
189 Hay 1990; översättning från engelska: Have you ever been aware of or influenced by a 
presence or power, whether you call it God or not, which is different from your everyday self? 
190 Swidler 2001 
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ningar” för kyrkan (fråga 28, sid 52), dels att ställa den fråga som är av cen-
tral betydelse i undersökningen, nämligen den om förekomsten av männi-
skors existentiella frågor i förhållande till kontakt med kyrkan (fråga 29, sid 
52). 

De aktuella intervjufrågorna 
Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare intervjuer och från provinter-
vjuer med fem församlingsbor och en präst under hösten 2005 formulerades 
följande frågor som användes vid intervjuerna: 

Frågor om livsupplevelser och livsåskådning  
1. Vilka är de verkligt betydelsefulla händelserna i ditt liv?191  
2. Vanliga dagar i vardagen, om du tänker på de sista dagarna: vad är det då för 

händelser/upplevelser som varit bra, givit dig glädje, varit betydelsefulla? 
3. Vad är det då för händelser/upplevelser som varit jobbiga/svåra, känts be-

svärliga? 
4. Har du något föremål som är särskilt viktigt för dig, som betyder mycket? 

Eller plats, bok, film, dikt, musik, teater, konstverk, något annat? 
5. Om du fick två önskningar, en för världen och en för dig själv personligen - 

vad skulle du då önska? 
6. Vad är du allra mest rädd för - när det gäller världen och när det gäller dig 

själv? 
7. Har du någon gång kunnat känna hur livet griper tag i dig, känt dig vital, 

levande, full av liv, känt att livet är en gåva du fått? Kan du berätta om det? 
8. Har du någon gång kunnat känna dig fastbunden, låst, full av negativa käns-

lor, begränsad etc. Kan du berätta om det? 
9. Vad har du för funderingar om livet i stort? 
10. Har du varit med om någon/några aha-upplevelser, “poletten ramlar ner”, 

“pusselbitarna faller på plats”? Kan du berätta om det? 
11. Har du varit med om någon/några upplevelser, när det känts som om din 

värld ramlat ihop? Kan du berätta om det? 
12. Kan du välja en av dessa bilder (av fyra svart-vita bilder) som du tycker 

uttrycker något av din syn på tillvaron - och berätta! 
13. Vad ger dig livsmod? Vad är det som gör att man/du orkar med livet? 
14. Hur tänker du kring döden? 
15. Har du någonsin varit medveten om eller påverkad av en närvaro eller kraft, 

vare sig du kallar den Gud eller inte, som är annorlunda än din vanliga var-
dag? 

                               
191 Jag ritade upp en vågrät linje för intervjupersonen, en livslinje från 0 år till den ålder 
han/hon hade vid intervjutillfället – och därefter ställde jag frågan.  
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Frågor om religiositet samt uppfattningar om kyrkan och om kyrkans 
verksamhet  
16. Sara och Fredrik är mycket lyckliga över sin lilla dotter som nu är 4 månader. Dom 

vill göra allt för henne, ingenting är för lite för att ge till deras lilla flicka. Sara och 
Fredrik har pratat om dop och är överens om att dom vill döpa henne i kyrkan. Sara 
och Fredrik är själva döpta som små men dom är inte konfirmerade, det var ingen av 
dom intresserad av i den åldern. Dom har heller ingen kontakt eller engagemang i 
kyrkan annat än att dom brukar gå på någon luciakonsert eller gudstjänst under julen 
med mycket musik för dom tycker att det är så stämningsfullt och fint i kyrkan då. En 
del av deras vänner undrar varför i all sin dar dom ska döpa dottern i kyrkan eftersom 
ingen av dem är troende, några av vännerna tycker att det är hyckleri. Men Sara och 
Fredrik tycker att det är så vackert med dop i kyrkan så dom insisterar på att dom vill 
ha ett kyrkdop med hela släkten samlad - dom hänvisar till att dopet är tradition. 

 Hur ser du på att Sara och Fredrik vill döpa sitt barn i kyrkan? 
17. Hans får en inbjudan från kyrkan till gudstjänsten på söndag för där kommer man att 

läsa upp hans mammas namn, tända ett ljus och be en bön som man gör för alla som 
avlidit i församlingen. Han tycker det låter fint och går dit med sin sambo. Under 
gudstjänsten känner han sig alltmer illa till mods. Det känns stelt, människor står upp 
och sitter ner och läser texter långt fram i kyrkan ur bibeln. Prästen predikar om Guds 
vilja och Hans kan inte känna att det angår honom. Det är inte särskilt många perso-
ner i kyrkan, och när man sjunger psalmer tycker han att orgeln dånar. Han funderar 
över om dom kristna - för det är väl så dom kallas tror han - lever i en annan värld el-
ler är ett annat släkte än vanliga människor. När han och sambon går därifrån säger 
Hans att han nog inte vill sätta sin fot i kyrkan nån mer gång. 

 Vad får du för funderingar kring denna händelse? 
18. Lena är 53 år och gick ur kyrkan i 18-årsåldern. Sista åren har hon börjat gå på 

lunchkonserter i kyrkan alldeles intill hennes arbetsplats. Efter konserten som varar 
20 minuter serveras en enkel lunch för 20 kr och Lena stannar ofta och äter. Hon fun-
derar inte särskilt mycket på frågor kring kristen tro, Gud eller sådant. Men hon tyck-
er om att gå på musiken och sen äta lunch efteråt med blandningen av anställda i för-
samlingen och alla möjliga andra människor. Det händer också att hon emellanåt går 
in i kyrkor när hon är i centrum, tänder ett ljus och sitter tyst i bänken en stund. Det 
känns som nån inre frid för henne, en oas i stress och jäkt. 

 Tror du att Lena är religiös eller troende eller vad man ska kalla det? 
19. De här orden, begreppen, att vara religiös, att vara troende, att vara kristen - 

människor menar så olika saker. Vad menar du att det är, vad är det för dig? 
20. Är du religiös, troende, kristen? 
21. Är du med i något trossamfund? Varför - varför inte? 
22. Har du kontakt med kyrkan, på vilket sätt i så fall?  
23. Hur ser du på kyrkan och kyrkans verksamhet?  
24. Skulle du kunna beskriva en präst, som du tycker att en verkligt riktig präst 

skulle vara! 
25. Till församlingsbor: Vad tror du präster menar med att vara religiös, troende, 

kristen? 
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 Till präster: Vad tror du folk i allmänhet menar med att vara religiös, troen-
de, kristen? 

26. Har du döpt dina barn? Varför - varför inte? 
27. Har du gift dig i kyrkan? Varför - varför inte? 
28. Om du fick 3 önskningar för kyrkan - vad skulle du önska då?  
29. Många människor, sådär 2/3, funderar - av och till - över frågor kring livet, 

döden, kärleken, lidande, om det finns något mer i tillvaron. Men få männi-
skor har kontakt med kyrkan och kyrkans verksamhet. Hur ser du på det? 
Varför är det så? 
Är det något mer du vill berätta som du tycker hör hit - och som jag inte frå-
gat om? 

Intervjun avslutades med ett antal sociodemografiska uppgifter (bil 1).  

Intervjupersoner 

Urval av intervjupersoner 
Tjugofyra församlingsbor och tjugofyra präster uppfattades som ett lämpligt 
antal personer att intervjua. Ett slumpmässigt urval kan genomföras på flera 
sätt. Ett stratifierat urval innebär att alla personer i den population man vill 
undersöka delas in i grupper, s k strata, och att man ur varje sådan grupp gör 
ett slumpmässigt urval.  

Det var önskvärt att ha med präster från olika församlingar, av båda kö-
nen samt både yngre och äldre. Urvalet av församlingar skedde genom att 
jag valde bort dem där jag tidigare haft kontakt192. Urvalet av präster skedde 
genom ett slumpmässigt stratifierat urval193 avseende ålder och kön av kom-
ministrar, på så sätt att jag valde första präst i varje församling utifrån präst-
matrikeln som uppfyllde kriterierna194. 

För att kunna jämföra församlingsbor och präster var det önskvärt att ha 
ett urval av församlingsbor utifrån samma strata som prästerna, dvs ålder, 
kön och bostadsort. Urvalet av församlingsbor gick därför till på följande 
sätt: för varje präst som sade sig vara beredd att delta i undersökningen, val-
des, utifrån Svenska kyrkans medlemsregister, slumpvis en församlingsbo195 

                               
192 Kontakt kunde innebära allt från egen praktik, studiekamraters praktik eller placeringar 
som pastorsadjunkter, personlig kontakt med präster eller andra anställda. 
193 Vid ett tillfälle blev resultatet av urvalsprocessen en präst, som vid ett prästmöte uttalat sig 
om hur homosexuella "lever  ut" sin sexualitet. Jag tog inte med denna präst eftersom hans 
åsikter vid en eventuell intervju skulle kunna ha påvekat mig vid en intervju. 
194 För samtliga utvalda intervjupersoner gällde att de måste ha telefonnummer registrerat på 
nätet (Eniro). 
195 Ca 73% av svenska medborgare i Stockholmsområdet är medlemmar i Svenska kyrkan.  
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född samma år, av samma kön och boende på samma gata196 som den utvalda 
prästen. Genom detta urvalsförfarande fick man fram två likvärdiga grupper 
avseende ålder, kön och bostadsort. Urvalet resulterade i ett fåtal innerstads-
församlingar (3) och landsortsförsamlingar (3), däremot många förortsområ-
den (18), vilket stämmer överens med hur befolkningen är fördelad i Stock-
holm. Det innebär att präster från en tredjedel av samtliga församlingar i 
Stockholms län intervjuades. Representativiteten kommer att diskuteras i 
kapitel 5. 

De valda åldersgrupperna var 30-65 år för att få präster i arbetsför ålder. 
De omfattar unga föräldrar, medelålders personer och personer före pensio-
neringen (tab 7).  

Tabell 7. Stratifierat urval av intervjupersoner 
 

Präster 
(N=24) 

 
             Församlingsbor 
                    (N=24) 

män kvinnor män kvinnor
Födda på 70-talet: 3 3 3 3
Födda på 60-talet: 3 3 3 3
Födda på 50-talet: 3 3 3 3
Födda på 40-talet: 3 3 3 3

Summa 12 12 12 12

Bortfall 
Brev skickades ut i ett antal omgångar för att det skulle vara möjligt att nå 
det önskade antalet personer i respektive grupp (med ”rätt” ålder, kön och 
gatuadress). För att få fram 48 intervjupersoner (24 församlingsbor och 24 
präster) tillfrågades sammanlagt 70 personer (28 präster och 42 församlings-
bor) om de ville delta i studien. Nio procent av prästerna och 40% av för-
samlingsborna som blev tillfrågade önskade inte delta. Dessa uppgav vanli-
gen som skäl till att inte vilja delta att de inte var intresserade eller att de inte 
hade tid. Fyra präster tackade nej, tre p g a att de inte var intresserade, den 
fjärde för att hon var sjukskriven p g a komplikationer i samband med gravi-
ditet. Det totala bortfallet var relativt jämt fördelat på ålder och kön (tab 8).  

                               
196 Ett strikt slumpmässigt urval av församlingsbor utifrån angivna strata skulle inneburit att 
man slumpade ur medlemsregistret på alla församlingsbor. För att förenkla detta förfarande 
slumpades utifrån angivna strata församlingsbor på samma gata som den präst som intervjua-
des. 
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Tabell 8. Ålder och kön på de personer som inte ville delta 
 
                      Präster197 
                        (N=3) 

 
              Församlingsbor 
                     (N=18) 

 män kvinnor män kvinnor
Födda på 70-talet: 0 0 2 2
Födda på 60-talet: 0 0 3 3
Födda på 50-talet: 1 0 2 2
Födda på 40-talet: 0 2 1 3

 summa 1 2 8 10

Data om de intervjuade 
De 24 församlingsbor som intervjuades hade olika typer av verksamhet allt-
ifrån dagmamma till professor (tab 9). 

Tabell 9. Intervjupersonernas yrken198 - med undantag av de 24 prästerna 
 
Kvinnor  

 
Män  

Marianne199 63 år chefssekreterare  Jonas 66 år lagman 
Berit 63 år byrådirektör  Ove 62 år bilmekaniker 
Görel 60 år företagskonsult Stefan 62 år professor 
Sonja 58 år gynekolog Reinhold 55 år verkst. direktör  
Anette 41 år röntgenassistent Mårten  53 år officer 
Sanna 41 år fotvårdare  Kjell 49 år fotbollstränare 
Caroline 41 år receptionist Rikard  46 år förskolechef  
Harriet 41 år dagmamma Thor 39 år IT-konsult 
Katrin 37 år speciallärare Leif  38 år statsvetare/civilekonom 
Magdalena 36 år systemvetare Hannes 37 år förlagschef 
Julia 30 år sjuksköterska Jesper 32 år socialsekreterare 
Bodil 29 år informatör Emil 30 år snickare 

Samtliga präster och knappt hälften av församlingsborna hade högsko-
le/universitetsexamen. Ungefär lika många av de intervjuade församlings-
borna hade två års gymnasium eller lägre grundutbildning. Om man jämför 
de intervjuade församlingsbornas utbildning med genomsnittet för invånare i 
Stockholms län200 visar sig denna vara i stort sett samma (tab 10). Det inne-
bär att de församlingsbor som ingår i föreliggande undersökning utbild-
ningsmässigt är representativa för befolkningen i Stockholm. 

                               
197 Den gravida präst som av och till var inlagd på sjukhus p g a graviditetskomplikationer är 
inte medräknad. 
198 Av konfidentiella skäl är yrkena ändrade för varje intervjuperson. Flertalet av de yrken 
som förekom bland intervjupersonerna finns med men har bytt ”ägare”. Andra har bytts mot 
yrken av liknande karaktär.  
199 Samtliga namn är fingerade. Likaså är personuppgifter ändrade så att ingen av de verkliga 
personerna kan identifieras. 
200 Uppgifter från Statistiska centralbyrån angående befolkningens utbildning i Stockholms 
län 2006 i åldrarna  25-65 år; www.scb.se 
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Tabell 10. Utbildningsnivå hos de intervjuade 
  

Högskola 1 år 
eller mer 

 
Gymnasium  
3-4 år 

 
Gymnasium 2 år  
eller mindre 

 
Präster 100% 0%

 
0% 

Församlingsbor 42% 21% 38% 
Invånare i Sthlms län 44% 18% 36% 

De flesta (40/48) av intervjupersonerna bodde med en partner, med barn 
(26/40) eller utan barn (14/40). Ingen av församlingsborna bodde i ensam-
hushåll, däremot fem av prästerna. Samtliga präster var döpta och konfirme-
rade, de allra flesta (22/24) var också gifta, vigda i kyrkan. Av församlings-
borna var 22 av 24 döpta, 20 av 24 konfirmerade, 16 av 24 kyrkligt och 6 av 
24 borgerligt vigda.  

Vid tidpunkten för intervjuerna förvärvsarbetade samtliga präster utom en 
som var sjukskriven för utbrändhet. Av församlingsborna förvärvsarbetade 
samtliga utom en man som var föräldraledig och en kvinna i 60-årsåldern. 
Det som framför allt skiljer de båda grupperna av intervjupersoner åt är att 
prästerna hade en högre utbildning på såväl högskole- som gymnasienivå.  

Genomförande av intervjuerna 

Praktiskt genomförande 
Präster och församlingsbor fick ett brev med samma information om under-
sökningens innehåll, syfte och genomförande (bil 2). Breven skickades till 
dem som privatpersoner till deras hemadresser. I brevet betonades att man 
inte behövde vara intresserad av kyrka eller av religion för att delta. Var och 
en blev uppringd några dagar senare i sin bostad för att få ytterligare infor-
mation och för en överenskommelse om tid och plats för intervjun ifall per-
sonen ifråga var beredd att delta i undersökningen.  

En del personer önskade mer information om urvalsförfarandet och de 
upplystes då om vad ett slumpmässigt stratifierat urval innebär. På enstaka 
direkta frågor från präster om intervjuerna enbart handlade om anställda i 
kyrkan fick de svaret att det gällde både folk i allmänhet och anställda i kyr-
kan. Några präster ville veta exakt hur uttagningen gått till, vilket de också 
fick.  

Vare sig församlingsbor eller präster visste om att jag var präst. Några 
präster frågade, i andra fall kände de igen mig från något kyrkligt samman-
hang. Efter intervjun talade jag ibland om detta beroende på hur samtalet 
utspunnit sig sen själva intervjun var klar.  
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Intervjuerna skedde enligt de tillfrågades önskemål antingen i deras hem, 
arbetsplats eller på annat lämpligt ställe. De flesta intervjuerna med prästerna 
gjordes på deras arbetsrum, medan intervjuerna med församlingsbor lika ofta 
skedde i deras hem, på något kafé som på deras arbetsplats. Utifrån intervju-
personernas önskemål skedde två intervjuer i intervjuarens bostad201. Inter-
vjuerna tog 1 till 2 1/2 timmar i anspråk och ägde rum under december 2005 
- maj 2006.  

Intervjun inleddes med att intervjupersonen fick se det brev de fått tidiga-
re. De tillfrågades om de hade några frågor utifrån detta. Sen gavs följande 
introduktion till frågorna: 

 
Det är många frågor och du kan tycka att det delvis är samma eller liknande 
frågor. Om du tycker att det är ungefär samma som du svarat på tidigare så 
säg det. Det är ingen mening med att du ”för min skull” pressar fram något 
svar; det är alltså helt OK att du inte svarar på alla frågor. Du kan också kän-
na att du inte har något speciellt att säga om en fråga, även om du inte svarat 
på en liknande fråga tidigare - säg det! Du behöver inte svara på alla frågor. 
Det är så att vissa människor direkt berörs av en fråga och andra inte; det är 
därför det är många frågor som delvis påminner om varandra. Fundera gärna 
över frågorna men tvinga inte fram något och känn dig fullkomligt fri att sva-
ra på vissa frågor och strunta i andra; jag vill så att säga hitta de frågor som 
berör dig och ditt liv.  

Därefter ställdes intervjufrågorna rakt på sak utan exempel för att få den 
intervjuades svar utifrån hur just han/hon uppfattat frågan. Under intervjun 
kommenterades aldrig svaren, däremot kunde jag för att underlätta kontakten 
skjuta in kommentarer kring neutrala förhållanden som t ex vädret eller lä-
genheten. Endast i undantagsfall hakade någon upp sig på frågornas innehåll 
eller formulering, men ingen tvekade att svara på någon fråga. Följdfrågor 
ställdes enbart om det var helt oklart vad personen menade. Allt vad inter-
vjupersonen berättade under intervjun antecknades så ordagrant som möjligt. 
Direkt efter intervjun skrev jag in anteckningarna in i datorns ordbehandlare. 
Exempel på anteckningar under intervjun och motsvarande datorutskrift 
finns i bilagorna 3-4. 

Upplevelser i intervjusituationerna202 

Intervjupersonernas levnadsbeskrivningar tenderar att försvinna i mängden 
av de kategoriseringar av utsagor, siffror m m som kommer att redovisas i 

                               
201 När platsen för intervjun skulle bestämmas förekom det några gånger att intervjupersonen 
verkade tveksam över förslagen om hans/hennes egen bostad, arbetsplats eller kafé. Då 
nämnde jag att jag bodde centralt på söder och att min bostad också var en möjlighet - därav 
att några valde detta alternativ. 
202 Personliga uppgifter är ändrade så att intervjupersonerna inte kan identifieras. 
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kapitel 4. Därför känns det angeläget att ge några beskrivningar av männi-
skor av ”kött och blod”. Jag har valt att bifoga följande avsnitt, skrivet i en 
mer kåserande genre, om upplevelser i intervjusituationerna - ett avsnitt som 
den mer vetenskapligt orienterade läsaren kan välja att hoppa över. Avsnittet 
beskriver både församlingsbor och präster, oftast framgår inte vem som är 
vad.  

Det är spännande att intervjua församlingsbor och präster. Man vet aldrig 
vad som väntar - och man lär sig nya saker. Vid en intervju var köksbordet 
tejpat tvärs över på längden och likaså på bredden med röd tejp. Kunde bor-
det gå mitt itu när jag förde mina anteckningar? Håller det att laga ett bord 
med tejp? Var det stora sprickor under? Nej, ingetdera. I familjen fanns två 
skolbarn som kämpade om armbågsutrymmet vid matbordet och därför hade 
man tejpat bordet i fyra delar för att markera varje familjemedlems mat-
bordsrevir! 

En omgivning utan störande moment förekom inte alltid i dessa intervju-
er. Flera församlingsbor föredrog att bli intervjuade på kafé. Många intervju-
er har gjorts på kaféer med allehanda ljud - minimum högljudd musik. En 
intervju med en lågmäld gynekolog ägde rum på ett populärt ungdomskafé, 
där det på eftermiddagen var fullsatt med unga människor och med musiken 
på högsta volym.  

Några intervjuer gjorde jag långt ute i på landet. En del resor tog ett par 
timmar i anspråk, med tåg och buss och färja där prästen/församlingsbon 
mötte vid en hållplats ute i skogen för att ledsaga mig till sin bostad. 

Jag har intervjuat människor i deras hem och på deras arbetsplatser. Bil-
mekanikern i 50-årsåldern intervjuades på en verkstad där han bl a berättade 
att han fortfarande inte visste anledningen till skilsmässan för 15 år sedan. 
Efteråt ville han bjuda på kaffe och semlor uppe i det lilla affärscentret på 
orten. En bankman blev intervjuad vars chefssekreterare följde mig till hans 
arbetsrum där sandwich, vita tygservetter och silverbestick väntade. En lika-
ledes medelålders man intervjuades på ett regemente på officersmässen 
bland oljemålningar av tidigare generaler. 

Vid ett flertal tillfällen har intervjupersonerna dröjt sig kvar efter inter-
vjun och pratat om allt möjligt i sina liv, om sådant som berört på djupet och 
om existentiella/andliga frågor. Vid några tillfällen har samtalet efteråt fått 
karaktären av själavård. Såväl församlingsbor som präster berättade många 
gånger om svåra upplevelser, om svek, våld, övergrepp, mord, polisutred-
ningar, alkoholmissbruk, psykiska sammanbrott.  

En kvinna berättade gråtande hur mycket hon saknade sin mamma som 
bara försvann i hennes barndom för att aldrig komma tillbaka. En annan 
kvinna talade om att hon var gravid i vecka 10 men ännu inte vågat berätta 
det för någon, inte ens för sin man. En tonårsmamma berättade att hon för en 
tid sedan hade ett förhållande med en yngre man som väckt många känslor 
och tankar hos henne. En kvinna som sade sig ha konverterat till Islam sa att 
hennes barn inte var döpta ”… för det ingår inte i vår religion att barn föds 
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syndiga utan man ser dom som rena från början” - något tankeväckande för 
en medlem i Svenska kyrkan, tillika präst. 

Flera män som intervjuats har varit mycket engagerade i sina familjer och 
berättat med värme och glädje om sina småbarn - och verkat mer måttligt 
engagerade i sina arbeten trots att de var såväl högutbildade som välbetalda. 
De gav uttryck för att familjen var det viktigaste och att de - om de hade 
möjlighet - gärna skulle jobba deltid eller vara helt lediga från jobbet. En 
ung man hade åtskilliga tankar om att leva i frihet med låga fasta kostnader 
och istället ägna sin tid åt barnen och familjen, dvs tydliga icke-materiella 
värderingar. 

Några intervjupersoner har varit trötta grå återhållsamma människor som 
uttryckt rädsla att förlora glädjen, andra har lyst av vitalitet och glädje. En 
medelålders man med ett betydelsefullt arbete, hustru, vuxna barn med kar-
riärjobb, barnbarn etc gav ett ganska deprimerat intryck och mellan raderna 
fanns frågan: ”Är det här allt”? En annan jämnårig man i motsvarande si-
tuation berättade med glädje och stolthet om sitt liv och sitt yrkesarbete. En 
församlingsbo och en präst föreföll vara på väg att tappa verklighetsförank-
ringen; de verkade ha psykiska problem samt påfrestningar i arbetslivet.  

I vart tredje hushåll i Sverige bor en katt. Den statistiken verkade stämma 
väl överens med kattförekomsten vid de intervjuer som gjordes vid hembe-
sök. Stiliga raskatter av olika slag och gråspräckliga huskatter har avlyssnat 
intervjuerna. Vid ett tillfälle fick intervjun avbrytas för att de båda katterna 
skulle få sin lunch.  

Kritisk granskning av metoden  

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras de metodproblem som kan förekomma 
vid en dylik intervjuundersökning. Det finns flera frågor som är angelägna 
att klargöra beträffande den använda metodiken: validitet, dvs huruvida re-
sultaten överensstämmer med intervjupersonernas föreställningar, reliabili-
tet, dvs möjligheten att kunna upprepa undersökningen och få i stort sett 
samma resultat samt “cost-benefit”, uppskattningen av insats/kostnad i för-
hållande till nytta. Allra sist i avsnittet kommenteras etiska problem. 

För- och nackdelar med olika sätt att dokumentera intervjusvar 
Ljudinspelningar kan förefalla mer objektiva och ge större kontrollmöjlighe-
ter jämfört med anteckningar av svaren i en intervju. Vid ljudinspelningar får 
man vanligen mängder med inspelat tal, som i många fall skrivs ut av en 
sekreterare. När en sekreterare skall skriva ut talspråk från en person 
han/hon aldrig träffat och hört tala finns risk för bristande precision i utskrif-
terna.  
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Risken med anteckningar är att man inte hinner skriva ordagrant vad som 
sägs och/eller gör ett urval av det man antecknar. Sådana faktorer hänger 
samman med a) tekniken att föra anteckningar och b) vad intervjuerna går ut 
på. I det förstnämnda fallet handlar det om att ha träning i och erfarenhet av 
att med hjälp av olika tekniker203 snabbt kunna få ner i stort sett allt som 
sägs. I det andra fallet handlar det om att om att man knappast kan styra vad 
man antecknar om frågorna är av explorativ karaktär, dvs inga svar är mer 
intressanta eller önskvärda än andra. Även då anteckningar förs finns kon-
trollmöjligheter på liknande sätt som vid ljudinspelningar, nämligen de 
handskrivna anteckningarna.  

I föreliggande undersökning finns ett skäl som kan tala för att inte använ-
da ljudbandspelare. Intervjufrågorna är ibland känsliga och av privat natur 
och svaren skulle kunna hämmas av en bandspelare. Flera av informanterna 
sade under intervjun: ”men det här behöver du inte skriva ner” när samtalet 
berörde känsliga frågor. Det talar för att en ljudbandspelare i sådana situa-
tioner hade kunnat inverka hämmande eftersom antecknandet kunde göra 
det. Att jag antecknar medför ibland att den intervjuade sitter "för sig själv" 
och reflekterar över sitt liv, sina upplevelser och sina tankar. Som intervjuare 
kan jag då upplevas mindre “påträngande” än om jag hela tiden har min 
uppmärksamhet på intervjupersonen. Tillvägagångssättet innebar också att 
informanten hade möjlighet att i efterhand se anteckningarna och kontrollera 
att det som skrivits ner var exakt vad vederbörande sagt och inte tolkningar 
eller iakttagelser.  

Ett annat argument för att anteckna är “cost-benefit”-effekten; dvs insat-
sen i relation till kostnaden. Vid ljudinspelningar får man med "allt" den 
intervjuade säger. Det kan låta tillförlitligt - men det innebär mycket arbete 
att rensa och redigera av det skälet att intervjupersoner ibland associerar och 
talar om för intervjun ovidkommande saker, t ex att någon ingående berättar 
om en resa. 

En nackdel med anteckningar jämfört med ljudinspelningar är att viss da-
tainformation faller bort, t ex det känslomässiga engagemanget i svaret på en 
fråga, tveksamhet i ett svar och annan sådan information som framkommer 
av intervjupersonens röst. Å andra sidan skulle det vara svårt att på ett objek-
tivt sätt hantera sådan information och kunna dra slutsatser från den.  

Givetvis kan det använda förfaringssättet - att föra anteckningar - leda till 
vissa fel, t ex att man missar att anteckna något intervjupersonen säger. Av-
sikten med denna argumentation är att visa på att anteckningar kontra ljudin-
spelningar har såväl fördelar som nackdelar, men av olika slag - och att ing-
endera metoden är överlägsen den andra. Det handlar snarare om att övervä-
ga ett antal omständigheter för just den aktuella intervjusituationen.  

                               
203 T ex egennhändig stenografi/förkortningar, pennor med gelebläck som gör att det går 
snabbare att anteckna. 
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Intervjufrågor kan styra 
De flesta frågor i denna undersökning är breda och öppna, vilket innebär att 
den intervjuade kan välja på vilken nivå han/hon uppfattar frågan och där-
med hur han/hon svarar. På det sättet blir frågorna styrande mot ett visst 
område - men inte mot vissa typer av svar. I brevet till intervjupersonerna 
påpekas att man inte behöver vara det minsta intresserad av sådana här frå-
gor eller ha funderat över dem för att delta. I instruktionen strax före inter-
vjun poängteras att man inte behöver svara på alla frågor och att det inte är 
någon mening med att pressa fram svar om man inte har något speciellt att 
säga (sid 56). Om en intervjuperson svarar på en fråga, som egentligen inte 
är något svar på den ställda frågan utan något allmänt, har jag inte påpekat 
detta utan antecknat svaret och ställt nästa fråga. Detta förfaringssätt ger 
förutsättningar för en rimlig validitet eftersom intervjupersonen inte avkrävs 
att svara på frågor. 

Intervjusvar kan variera vid olika tidpunkter 
Att intervjusvar kan variera vid olika tidpunkter aktualiserar frågan om reli-
abilitet, dvs möjligheten att kunna upprepa undersökningen och få i stort sett 
samma resultat. Det är möjligt att man hade fått andra svar från informanter-
na om man intervjuat dem några veckor senare. Den invändningen gäller 
emellertid alla typer av undersökningar och mätningar på levande varelser, t 
ex blodtryck, vikt, inställning till välsignelse av samkönade förhållanden, 
syn på livet efter detta etc.  

Avsikten är dock inte att kunna beskriva varje enskild församlingsbo eller 
präst på ett objektivt sätt utan att genom samtliga personers svar på frågorna 
beskriva gruppen församlingsbor respektive gruppen präster. Följande ex-
empel kan illustrera: Om man kastar 24 pilar på en piltavla så kommer få av 
dem att träffa mitt i prick utan pilarna kommer snarast att befinna sig i klus-
ter runt om målpricken, dvs tillsammans ger de en god beskrivning av mål-
tavlans centrum. Det handlar om att få en acceptabel precision av mätning-
arna, dvs i föreliggande undersökning intervjupersonernas utsagor. Men 
förutsättningen är att ha ett stickprov utvalt på ett adekvat statistiskt sätt. 
Följande exempel kan illustrera: Låter man endast 3 pilkastare försöka kasta 
mitt-i-prick är det större risk för precisionsfel som t ex att de tre pilarna 
hamnar långt till vänster om två av pilkastarna är vänsterhänta och en har 
synsvårigheter. Stickprovet måste också vara valt så att det inte ger upphov 
till systematiska fel, s k bias. Om t ex samtliga intervjuer genomförts kl 16 
på fredagarna hade man kunnat få ett systematiskt fel genom att intervjuerna 
gick alltför fort för att intervjupersonerna ville hem till sig. 
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Socialt önskvärda svar 
Benägenheten att svara på ett socialt önskvärt sätt är en fråga om validitet. 
Benägenheten att bete sig socialt önskvärt går inte att komma ifrån, en inter-
vjuperson vill i de allra flesta fall framstå i god dager för intervjuaren - men 
inte minst inför sig själv. Risken för att få svar som är socialt önskvärda ökar 
om man kan ana vad intervjuaren är ute efter. Risken minskar om man inte 
är ute efter svar i en viss riktning Skäl som kan tala emot förekomsten av 
socialt önskvärda svar i föreliggande intervjuer är om det visar sig att för-
samlingsbor respektive präster talar om sådant som kan uppfattas som mot-
satsen till social önskvärt, t ex negativa attityder mot kyrkan, egna tillkorta-
kommanden.  

Påverkan av att intervjuaren är präst 
Om intervjupersonernas utsagor påverkas på ett systematiskt sätt, t ex bero-
ende av att intervjuaren är präst, är en fråga om validitet. I detta arbete visste 
intervjupersonerna inte om att jag som intervjuare var präst. Det framgår av 
informationsbrevet att jag för tillfället bedrev forskning inom empirisk tros- 
och livsåskådning vid Uppsala universitet, något som människor i allmänhet 
inte kopplar till att vara präst. Men åtta av prästerna hade funderat på frågan 
eftersom några av dem frågade och några andra kände igen mig från teolo-
giska/kyrkliga sammanhang.  

Om det förekom en sådan påverkan, kan detta t ex visa sig i hur öppna 
församlingsbor respektive präster bedömdes vara när de berättade om sina 
livsupplevelser, inställningar till kyrkan m m, vilket redovisas i nästa kapitel. 

Etiska problem 
Etiska frågor i föreliggande arbete har tillställts Regionala Etikprövnings-
nämnden i Uppsala som lämnat sitt godkännande/yttrande i november 2005 
(Dnr 2005:273). En etisk fråga i denna undersökning är att kunna beskriva 
utsagor och intervjuberättelser med bibehållen sekretess. Detta har skett ge-
nom att namn, åldrar och personliga data ändrats. En annan etisk fråga är att 
kunna beskriva enskilda människor och deras uppfattningar för att få möns-
ter att framträda - utan att sådana tolkningar förväxlas med bristande respekt 
för informanterna. Tillvägagångssättet har varit att poängtera hur dessa 
mönster är hypotetiska konstruktioner som beskriver fördelningar av olika 
inriktningar, uppfattningar etc - snarare än enskilda individer. 
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Bearbetning av intervjuerna 
Den första bearbetningen av intervjuerna innebar att utsagorna från de olika 
frågorna sorterades in i ett antal områdena. Intervjufrågorna bearbetades 
sedan på olika sätt beroende på område. Därför beskrivs bearbetningen av 
frågorna inom varje delområde för sig, i anslutning till att resultaten redovi-
sas för det aktuella området. 

Vid bearbetningen har ”utsagor” bedömts avseende antal och innehåll. 
Svaret på en fråga består vanligen av ett antal påståenden. Flera påståenden 
tillsammans bildar ”svaret”, dvs en viss synpunkt som intervjupersonen för 
fram. En utsaga definieras som denna synpunkt. Det innebär att en utsaga 
kan bestå av ett till flera påståenden som hör ihop. Svaret på en fråga kan 
innehålla flera synpunkter vilka då behandlas som flera utsagor.  

Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder har använts, vilket framgår för 
varje område i resultatredovisningen. Kvantitativa metoder i detta samman-
hang innebär att beskriva frekvenser av antal utsagor av ett visst slag alterna-
tivt antal intervjupersoner som har en viss typ av utsagor.  

Poängen med kvalitativ forskning är att den ger möjligheter att vara öp-
pen för nya samband. Sådana samband och mönster kan bli tydliga vid den 
systematiska sammanställningen av utsagorna, dvs att andra aspekter än de 
som direkt efterfrågats kan upptäckas. Att ”inte ha en klavbundenhet till 
data” anses betydelsefullt för att kreativa idéer ska kunna komma fram204. 
När det gäller kvalitativa metoder har de senaste decennierna en omfattande 
begreppsbildning kring olika tillvägagångssätt vuxit fram. Jag har här valt att 
beskriva hur jag konkret gått tillväga och att inte fördjupa mig i den aktuella 
begreppsbildningen. 

Avsikten med den kvalitativa analysen är i första hand att beskriva och 
jämföra församlingsbornas och prästernas utsagor om dels a) existentiella, 
andliga och religiösa upplevelser, dels b) föreställningar och förväntningar 
på kyrkans verksamhet. Att beskriva dessa utsagor handlar om att visa på 
innebörder, variationer, strukturer etc. Den bakomliggande tanken är att den 
erfarenhet som växer fram ur mötet med en annan människa, i detta arbete 
svaren på intervjufrågorna, kan ge kunskap under förutsättning att den hante-
ras systematiskt och underkastas kritisk prövning205. När det gäller intervju-
utsagor finns det inte ett exakt tillförlitligt tillvägagångssätt för att analysera 
dessa. Det handlar om en kreativ process där man letar efter mönster, kate-
gorier, inslag, teman - och försöker bilda begrepp som koncentrerar iaktta-
gelserna i materialet206. 

All analys av såväl kvantitativa som kvalitativa data innebär en datare-
duktion. En sådan reduktion av data innebär att man minskar omfånget av 
datamängden, i detta fall antalet utsagor. Det medför att man förtätar inne-
                               
204 Alvesson 1994, kap 8 
205 Starrin 1994, sid 74 
206 Starrin 1994, sid 92 
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hållet i utsagorna samtidigt som man bibehåller kärnan i dem207. Utifrån den-
na reducerade mängd utsagor abstraheras innehållet i dem genom att man 
skapar kategorier. Att skapa kategorier är ett grundläggande kännetecken på 
kvalitativ innehållsanalys. Denna process innebär tolkningar på en högre 
logisk nivå. Sådana tolkningar bör inte vara frukten av kompromisser utan 
bör fånga in något fundamentalt som finns i rådata, i detta fall utsagorna, på 
ett så exakt sätt som möjligt208.  

Resultaten av den kvalitativa analysen måste ha en god struktur. En sådan 
struktur ställer krav på överskådlighet och reduktion av komplexitet209. I 
föreliggande undersökning är textmaterialet från de 48 intervjuerna omfat-
tande, mellan 1000 och 2000 utsagor. I resultatredovisningen föreligger så-
ledes en spänning mellan innebördsrikedomen och strukturkravet. I detta 
arbete handlar det om att både kunna beskriva nyansrikedomen i intervjuper-
sonernas utsagor - och samtidigt reducera såväl antalet utsagor som de redo-
visade utsagorna, t ex genom förkortningar. Ett centralt kriterium när man 
bedömer kvaliteten hos kvalitativa studier är i vilken utsträckning läsaren 
genom framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt210. 

                               
207 Graneheim 2004 
208 Starrin 1994, sid 173-175 
209 Starrin 1994, sid 173-175 
210 Starrin 1994, sid 180 
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KAPITEL 4. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas allra först hur intervjuutsagorna har bearbetats för de 
olika frågorna. Beträffande resultaten beskrivs först om och på vilket sätt de 
intervjuade säger sig vara religiösa, troende, kristna. Därefter följer en sum-
marisk beskrivning av intervjupersonernas livshändelser. Den omfattar de 
frågor där inga stora skillnader återfanns mellan församlingsbor och präster 
(fråga 1-6)211. I ett kortare avsnitt beskrivs också de påfrestningar i arbetssi-
tuationen som indirekt framkom bland prästerna, men inte bland försam-
lingsborna. Livsåskådningsfrågorna om livet och döden redovisas i ett sär-
skilt avsnitt. 

Resultatredovisningen har fokuserats på: 1) utsagor om existentiella, and-
liga och religiösa upplevelser och 2) utsagor om kyrkan och kyrkans verk-
samhet. Resultaten leder fram till att olika grupperingar av präster närmare 
undersöks. För detta ändamål konstrueras en typologi för att tolka intervju-
svaren i olika kategorier och på olika abstraktionsnivåer. Allra sist följer 
personbeskrivningar av olika typer av präster samt som jämförelse ”genom-
snittliga” församlingsbor. 

Data om intervjuerna 
De 48 intervjuerna, dvs det empiriska materialet finns tillgängligt enligt föl-
jande212: 

 
• handskrivna protokoll vid varje intervjutillfälle 
• utskrifter av samtliga intervjuer av de handskrivna protokollen (exempel i 

bilaga 3-4) 
• sammanställningar av intervjuarens skattningar avseende kategoriseringar 

av frågorna 1-15213 
• sammanställningar av medbedömarens skattningar av existentiella, andli-

ga och religiösa upplevelser utifrån frågorna 7-8, 10-11, 13, 15214 

                               
211  Sid 50 
212  I  författarens ägo 
213  Sid 50 
214  Sid 50 
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• sammanställningar av intervjuarens och medbedömarens skattningar av 
förväntningar och föreställningar om kyrkan utifrån frågorna 16-29215; dvs 
listor med utsagor under respektive kategori 

Intervjuerna omfattade 3-7 tättskrivna A4-sidor per person. En genomgång 
av antalet ord visade att såväl församlingsbor som präster talade något mer 
(55%) under den första delen av intervjuerna med frågorna om upplevelser 
och livsåskådning jämfört med den andra delen med frågorna om religiositet, 
kyrkan och kyrkans verksamhet (45%). Prästerna talade generellt mer (30%) 
än församlingsborna.  

Delområden i intervjuerna 
Efter ett flertal genomläsningar av de 48 intervjuerna sorterades utsagorna 
från de olika frågorna i följande områden:  

 
Utsagor om att vara religiös, troende, kristen 
Utsagor om livshändelser 
Utsagor om påfrestande arbetssituationer 
Utsagor om livet och döden 
Utsagor om existentiella, andliga och religiösa upplevelser 
Utsagor om religiositet, kyrkan och kyrkans verksamhet 
 

I anslutning till att resultaten redovisas för varje område beskrivs hur utsa-
gorna inom detta område analyserats.  

Resultatredovisningen har illustrerats med ett flertal citat. Avsikten är 
dels att ge en bild av vad intervjupersonerna talat om, men också att en kri-
tisk läsare ska kunna granska citaten och bilda sig en uppfattning om de oli-
ka kategoriseringarna av dem förefaller rimliga. Citaten har ibland förkortats 
för att öka läsbarheten. 

Utsagor om att vara religiös, troende, kristen 
Utsagorna huruvida intervjupersonen uppfattade sig själv som religiös, tro-
ende, kristen respektive hur vederbörande uppfattade begreppen återfanns 
som svar på frågorna 20 -21 (sid 51) men kunde också återfinnas i svaren på 
övriga frågor. Bearbetningen gick till så att samtliga utsagor som kunde upp-
fattas ge svar sammanställdes för var och en av de tre begreppen.  

                               
215  Sid 51-52 



 66 

Vad menar man med att vara religiös, troende, kristen? 
Elva personer (3 församlingsbor och 8 präster) uppfattade begreppen ”att 
vara religiös, att vara troende, att vara kristen” som i stort sett synonyma. I 
den mån man uppfattade olika innebörd av begreppen var tendensen att för-
samlingsborna antingen menade att “religiös” handlade om religiösa beteen-
den, som att be, läsa bibeln, gå i kyrkan eller att man såg “religiös” som ett 
negativt laddat ord, ofta med antydningar till fanatism. Församlingsborna 
uppfattade “troende” som att ha en tro på något. “Kristen” uppfattades som 
kristen praktik, t ex kyrkliga förrättningar, respektive att tillhöra en viss na-
tion. 

Många präster (16/24) hade generellt breda definitioner på såväl “reli-
giös” som “troende” men hälften definierade “kristen” mestadels som relate-
rat till Jesus Kristus. Nio präster gav uttryck både för en bred syn på religio-
sitet, dvs att religiositet kan uttryckas på många olika sätt, och samtidigt en 
avgränsad syn på att vara kristen (för definitioner, se sid 15-16). Begrepps-
förvirringen som förutspåddes i inledningskapitlet besannades: inga entydiga 
beskrivningar/definitioner framkom.  

Är församlingsborna religiösa/troende/kristna? 
I kapitel 1 diskuterades huruvida begreppen ”att vara religiös, troende, kris-
ten” kunde kategoriseras och inordnas på ett kontinuum alternativt var ett 
fenomen av karaktären 0-1. Prästerna svarade för det allra mesta ett kortfat-
tat ”ja” på frågan huruvida de var religiösa/troende/kristna. En tolkning kan 
vara att prästerna svarade så som en förväntan utan att närmare reflektera. En 
annan tolkning är att prästerna hade uppfattningen att andlighet/religiositet är 
ett antingen/eller fenomen. Församlingsborna däremot hade som grupp stor 
variation i sina svar (tab 11).  
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Tabell 11. Församlingsbornas varierande svar på frågan: Är du religiös, troende, 
kristen? graderade från ”Tror på Gud” till ”Tror inte på Gud” 

• Tror på Gud 
• Får väl säga att jag tror på Gud, men det finns nog kristna delar som jag inte skulle vilja 

tillhöra” 
• Vill gärna att det ska finnas nånting där, ibland tror man starkare än andra gånger, kristen, 

troende är jag 
• Nåt man inte kan sätta ord på, nåt bortanför 
• Tror det finns nåt vare sig vi kallar det Gud eller inte 
• Troende på mitt sätt 
• Tror på nånting men vet inte vad, i riktigt svåra situationer tror man mer än i vardagen 
• Tror ändå eller hoppas det ska finnas någon abstrakt närvaro, kan inte sätta ord till det, 

kristen agnostiker 
• Tror på nånting att det finns nåt mer, känns som att det är nånting ibland som ändå griper 

in, kristen, lite troende 
• Troende, känsla i kyrkan, lugnet och kontakt med någonting 
• Inte religiös men troende, kanske tror på mig själv, på livet, här är jag väl kristen, men en 

del kristet tror jag inte på  
• Nej, kanske lite halvt, mer kanske en önskan att det finns nån Gud trots allt, jag skulle vilja 

det 
• Nej inte direkt troende heller, det här med troende kan nog förändras snabbt 
• Jag är inte speciellt troende 
• Troende på nånting som jag har upplevt, saker som jag inte fått grepp om, jag är inte reli-

giöst troende 
• Inte troende, tror inte på Gud 
• I grunden ingen religiös övertygelse 
• Nej 

 
Variationen i svaren kan bero på ovana att formulera sig beträffande egen 
religiositet, kanhända också osäkerhet/blyghet. Det kan också bero på att 
man inte uppfattar fenomenet som antingen/eller vilket gör att svaren blir 
mer nyanserade. Församlingsborna kan på grundval av dessa intervjuer delas 
in i de svarsalternativ som angavs i livsåskådningsundersökningen 1998216 
(tab 12). Svarsfördelningen är ungefär densamma i båda undersökningarna 
dvs majoriteten befinner sig i den mellersta gruppen ”kristen på sitt eget 
personliga sätt”.  

                               
216 Hamberg 2001, sid 59-60 
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Tabell 12. Omfattning av religiositet hos de intervjuade församlingsborna217  
    
Bekännande kristen 4 personer
Kristen på sitt eget personliga sätt  14 personer
Inte kristen 6 personer

Beträffande kontakten med kyrkans verksamhet framkom att 3/24 gick på 
gudstjänster ibland och att 10/24 inte hade någon kontakt alls med kyrkan 
(tab 13).  

Tabell 13. Omfattning av kontakt med kyrkan hos de intervjuade församlingsborna  
   
Ingen kontakt med kyrkan och dess verksamhet 10 personer  
Går in i kyrkan för att lyssna på musik, bara sitta eller tända ljus 7 personer  
Går i kyrkan någon enstaka gång per år 3 personer  
Kontakt med kyrkans barnverksamhet  1 person  
Går på gudstjänster ibland 3 personer  

Omfattningen i vilken församlingsborna kunde betecknas som kristna samt 
den kontakt de hade med kyrkans verksamhet låg högre än en liknande un-
dersökning som gjordes vid samma tidpunkt i Sundbybergs församling, en 
förort till Stockholm218. 

Utsagor om livshändelser 
Utsagor om livshändelser fanns i svaren på frågorna 1-6 (sid 50). Bearbet-
ningen av dessa gick till på följande sätt219: 

1. Efter en noggrann genomläsning av svaren på varje fråga prövades möjli-
ga sätt att klassificera dem, tänkbara kategorier formulerades, nya sätt att 
klassificera utifrån dessa prövades, kategorierna ändrades på nytt etc.  

2. De olika kategorierna för svaret på varje fråga sammanställdes i frekvens-
tabeller. 

Resultaten visade att såväl församlingsbor som präster hade varit med om 
åtskilliga betydelsefulla händelser i livet, både av glädjefylld och av smärt-
sam karaktär. En skillnad mellan präster och församlingsbor var att prästerna 
föreföll ha upplevt fler traumatiska händelser (4 bland församlingsborna, 11 

                               
217 Jag har således skattat svaren enligt fråga 11 (sid 51) ”Är du religiös, troende, kristen?” i  
kategorierna enligt tabell 12. 
218 Arborelius 2006 
219 Gängse tillvägagångssätt vid bearbetning av kvalitativa data. 
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bland prästerna) under såväl barndomen som senare under uppväxten; t ex 
dödsfall/sjukdomar bland närstående, skilsmässa, flyttningar.  

Både präster och församlingsbor tog upp personliga relationer och fritids-
aktiviteter som områden där de kunde känna sig verkligt levande (fråga 7, 
sid 50). Skillnader grupperna emellan handlade om att präster ofta kände sig 
levande i kyrkliga aktiviteter som gudstjänster, begravningar, predikningar 
m m, likaså när det gällde personliga andliga och religiösa upplevelser. Präs-
terna hade också - utöver de aha-upplevelser som folk i allmänhet hade - ett 
flertal aha-upplevelser kring insikten om Guds närvaro, ett gudomligt ingri-
pande, prästkallelsen, sammanhang i bibeltexter m m. 

 Det som gav de intervjuade livsmod handlade inte om särskilt märkvär-
diga ting utan om sådant som finns i vardagen och då särskilt banden till 
andra människor. Såväl församlingsbor som präster hade upplevt ögonblick 
och situationer i livet när man känt sig intensivt levande - likaväl som när 
man känt sig begränsad och full av negativa känslor, eller att ens värld rasat 
samman. Man var rädd för samma saker i ett större perspektiv: krig, terro-
rism, fientlighet människor emellan och på det privata planet att det skulle 
inträffa något allvarligt för en själv eller någon nära. Önskningarna för värl-
den respektive en själv handlade om det djupt allmängiltiga: fred på jorden, 
en rättvisare värld, välfungerande nära relationer och god hälsa. 

Den påtagliga skillnaden mellan församlingsbor och präster var att präs-
ternas yrkesroll påverkade i stort sett alla områden, vilket församlingsbornas 
yrkesroll inte gjorde. Denna skillnad visade sig innefatta såväl påfrestningar 
som glädje och stimulans i yrkesrollen. Från både ungdoms- och vuxenlivet 
berättade prästerna om positiva betydelsefulla händelser inom kyrkans ram, t 
ex konfirmation och prästvigning. När det gällde viktiga föremål, platser, 
litteratur och liknande, relaterade prästerna ofta till sitt yrke, likaså när det 
gällde en känsla av vitalitet. Till skillnad från församlingsborna hämtade 
prästerna ofta livsmod från sin yrkesroll. 

Den andra sidan av myntet var att prästerna, jämfört med församlingsbor-
na, upplevde betydligt fler konflikter i sitt arbete. Många berättade om pro-
blematiska vardagssituationer, framför allt personalkonflikter och problem 
med ledarskap, också om frustration i sitt eget förhållande till kyr-
kan/kyrkans organisation. Var tredje präst gav uttryck för en känsla av otill-
räcklighet i arbetssituationen (tab 14). 

Utsagor om påfrestande arbetssituationer 
Intervjuerna omfattade inga frågor om påfrestande arbetssituationer - men 
utsagor om sådana framkom som svar på andra frågor, bland annat frågan 
om jobbiga/svåra upplevelser under de senaste dagarna (fråga 3, sid 50). 
Svaren på denna fråga visade på problem i arbetssituationen, personalkon-
flikter och tidspress för båda grupperna. En granskning av dessa utsagor 
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visade att prästernas samtliga tio uttalanden handlade om inre problem i 
organisationen. Två av församlingsbornas uttalanden handlade om motsva-
rande problem. Det tycktes således finnas en skillnad mellan prästernas ar-
betssituation jämfört med församlingsbornas avseende påfrestningar i varda-
gen.  

Av denna anledning gjordes en genomgång av alla intervjufrågor med 
prästerna, där samtliga utsagor noterades som tydde på något dylikt stress-
moment. Nitton av de tjugofyra prästerna tog upp sådana företeelser som 
framför allt handlade om samarbetsproblem och frustration över sitt eget 
förhållande till kyrkan (tab 14). Här medan ges exempel på utsagor220 inom 
olika områden: 

Otillräcklighet beträffande balansen arbete - hemsituation 
Det är jättesvårt att få rätt balans på familjeliv och jobb och inte har det blivit 
lättare, snarare, det hänger ihop, jag är väldigt engagerad, började här för 10 
år, har känts senaste månaden, en väldig trötthet (Johan 59 år, präst) 

Otillräcklighet i arbetssituationen p g a stress, krav etc 
När jag tänker på jobbet, arbetskrävande, jobb, stress, krav - det tar aldrig slut 
(Johannes 39 år, präst) 

Samarbetsproblem, personalkonflikter inklusive konflikter med ledningen 
Församlingen har utmärkt sig genom personalkonflikter, vi ska avskeda folk, 
vi är för få personer för att organisera, för många för att bestämma tillsam-
mans. Man påminns om den dåliga stämningen bland personalen. Personalen 
präglas av familjesituation med familjegräl. Nu har vi ytterligare en ny chef 
på kort tid som är mycket auktoritär och vill synas (Dag 59 år, präst) 

Frustration att inte få komma till sin rätt 
Alla tråkiga möten som inte leder nåt, många år i yrket, tycker jag kan och 
vet mycket ändå, då känner jag mig maktlös och styrd (Jeanette 49 år, präst) 

Frustration i sitt eget förhållande till kyrkan/kyrkans organisation 
När vi har något så fantastiskt, så bra, som människor behöver, så svårt att 
kommunicera p g a organisationen, som talar i strukturer, i administration - 
ett annat språk (Charlotte 35 år, präst) 

Frustration att inte nå människor 
Den största skatt vi har att förvalta, samtal, kunskap hur nå ut, samtal om det 
som är större än oss, förmågan har vi kastat i sjön, det krävs stora håvar för 
att fiska upp det. Jättehemskt vi sitter här, har kunskap, vilja, vill förmedla 
men kan inte det. Slår knut på oss själva, kafégrupper, dialoggrupper... Men 
människor kommer inte. Hur ska vi göra för att skaffa en arena så människor 

                               
220 Beträffande citaten i detta och följande kapitel: de är ibland förkortade för att öka läsbarhe-
ten, det förekommer att talspråket ändrats beträffande ordföljd etc för att det ska bli begripligt 
men i de flesta fall har talspråket bibehållts. Punkter .... markerar att meningar tagits bort i 
citaten. Alla namn är fingerade, likaså personliga data. Även åldrar är ändrade. 
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vill tala med oss, vi har gjort allt, skickat ut krogpräster på Berns. Det är väl-
digt väldigt tråkigt, hur vi ska göra vet jag inte (Sofia 30 år, präst) 

Tre präster berättade att de ifrågasatte hur länge de skulle orka arbeta i sitt 
yrke alternativt hade önskningar att sluta arbeta omgående. Det kan finnas 
flera förklaringar till dessa upplevda påfrestningar i arbetssituationen - dessa 
kommer att diskuteras i kapitel 5. 

Tabell 14.  Påfrestningar i arbetssituationen som framkom i intervjuerna med präs-
terna 

 Antalet  
utsagor 

Otillräcklighet beträffande balansen arbete - hemsituation 3 
Otillräcklighet i arbetssituationen p g a stress, krav etc 9 
Samarbetsproblem, personalkonflikter inklusive konflikter med ledningen 14 
Frustration över att inte få komma till sin rätt 3 
Frustration över sitt eget förhållande till kyrkan/kyrkans organisation 12 
Frustration över att inte nå människor 7 

 summa 48 

Utsagor om livet och döden 
Som tidigare nämnts (sid 16) kan svaren på dessa båda livsåskådningsfrågor 
(frågorna 9 och 14, sid 50) innefatta såväl föreställningar som upplevelser. 
Bearbetningen av dessa frågor gick till på samma sätt som frågorna om livs-
händelser (sid 68). 

Funderingar över livet 
Funderingar över livet, både hos präster och församlingsbor, visade sig till 
största delen beröra existentiella frågor (tab 15). Dessa handlade om orättvi-
sa, lidande, att vara närvarande i livet, meningen med livet, döden m m (tab 
16).  

En tredjedel av församlingsborna tog upp utsagor som kunde sammanfat-
tas i frågan: "Hur kan man använda livet på rätt sätt?", t ex “Vad är det vi ska 
göra, vad har jag bidragit med?”, “Hur ska jag kunna utnyttja den tiden jag 
har, leva mitt liv på bästa sätt?” Denna etiska fråga togs inte på motsvarande 
sätt upp av prästerna (tab 16).  

Fyra prästers funderingar om livet handlade om att det avgörande är 
livet efter jordelivet, några exempel: 

Mitt evighetshopp är väldigt starkt, jag är inte rädd för livet, jag är inte rädd 
för döden (Cecilia 43 år, präst) 
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Livet är en förberedelseperiod, en förövning för det som komma skall, det här 
är inte allt, begränsningarna, dom är här och nu (Kenneth 44 år, präst) 

Att det är en väg till det eviga livet - det är det det är (Margareta 59 år, präst) 

Sådana funderingar över livet togs inte upp av någon församlingsbo (tab 16). 
En tredjedel av prästerna uttryckte inte några funderingar över livet (tab 15).  

Tabell 15.  Områden inom vilka präster respektive församlingsbor hade funderingar 
om ”livet i stort”  

 f-bor221 präster    
Existentiella frågor 19 16   
Balans arbete-familj-fritid 2 0   
Fritid 2 0   
Arbetet 2 1   
    
Svårt svara på, funderar inte 0 3   
Pratar om annat men svarar inte på frågan 0 4   
      

Tabell 16.  Innehållet i församlingsbors och prästers existentiella funderingar om 
livet i stort 

 f-bor präster 
Existentiella frågor   
Hur kan man använda livet på rätt sätt? 7 0 
Varför är det så mycket konflikter människor emellan? 2 1 
Varför finns det så mycket orättvisa och lidande? 2 1 
Livet innehåller både sorg och glädje 2 0 
Hur kan man vara närvarande i livet? 0 2 
Varför förstör vi möjligheterna? 0 1 
Att hjälpa dom fattiga i u-länderna 0 1 
Vad är meningen med livet? 2 4 
Livets ändlighet. Vad innebär döden? 3 1 
Hur ska jag kunna förstå det religiösa? 1 1 
Det avgörande är livet efter jordelivet 0 4 

                                                                                   summa:  19    16 

Sammanfattningsvis berättade församlingsborna lika ofta som prästerna om 
tankar som berörde existentiella frågor när de fick frågan ”Vad har du för 
funderingar om livet i stort”? Angående innehållet i dessa existentiella fun-
deringar fanns två skillnader. En var att många församlingsbor tog upp etiska 
aspekter som kan sammanfattas i frågan: Hur kan jag leva mitt liv på rätt 
sätt? - något som prästerna inte tog upp. Det är svårt att få grepp om vad 
dessa skillnader handlar om, särskilt som det numerärt inte handlar om så 
många personer. Den slutsats man trots allt kan dra är att existentiella fun-
deringar inte är något som endast gäller präster utan lika ofta finns hos för-

                               
221 F-bor i denna och kommande tabeller är förkortning för ”församlingsbor”. 
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samlingsbor - och att åtskilliga församlingsbor av och till funderar över hur 
man på rätt sätt kan använda livet. Sistnämnda kan tolkas som etis-
ka/moraliska funderingar.  

Den andra skillnaden när det gällde innehållet i de existentiella fundering-
arna var att flera prästers funderingar om livet kretsade om livet efter jorde-
livet - funderingar som inte nämndes av någon församlingsbo222. Dessa fun-
deringar handlade om livet på andra sidan döden i termer av det “verkliga” 
livet; ett liv utan begränsningar m m.  

Tankar kring döden 
När församlingsbor och präster fick frågan hur de tänkte kring döden nämn-
de två tredjedelar (17/24) av prästerna och en sjättedel (4/24) av försam-
lingsborna en tillvaro efter döden (tab 17). Några av de intervjuade menade 
att döden är lika med slutet på livet, sen finns inget mer. För en av prästerna 
var det en skrämmande tanke: “Det skrämmande är reflektionen att det är 
tomhet, den abstrakta döden, tomhet, att inte finnas till - den skrämmer ski-
ten ur mig”.  

Tre präster talade om döden som en befrielse från det jordiska livet: 

Döden är ju, Karl Vennberg skriver så fantastiskt Döden är smycket som ger 
oss tillträde till festen, det är då det börjar på något sätt. Det här livet är för-
söket, genrepet, sen blir det allvar (Kenneth 44 år, präst)  

Nånstans klipps livlinan av, den har en osynlig fortsättning, vet inte så myck-
et om det, nåt himmelrike. Livet är så oerhört svårt, arbetsamt, det enda som 
bär är att tro på något annat, en icke-lidandets tillvaro (Dag 59 år, präst)  

Som en befriare som kommer när tiden är inne, livet är svårare, det blir skönt 
när den dagen kommer - så släpper man alla krav och alla begränsningar (Jo-
hannes 39 år, präst) 

För några präster fanns en ambivalens i rollen som präst och som privatper-
son om hur man ser på ett liv efter detta: 

Den som är kristen är/ska inte vara rädd för att dö. Jag är rädd för att dö (Joa-
kim 29 år, präst) 

Känner att jag med mitt yrke i hand skulle kunna känna mig lugn för att det 
var något mer - men det är inte någon tanke som ger mig särskilt stort lugn, 
jag säger ju till oss andra att Gud tar hand om oss efter döden, i någon me-
ning tror också, men känns lite svamligt, inte så lugnande för mig själv (Gu-
nilla 40 år, präst) 

                               
222 Sådana tankegångar framkom även vid  frågan ”Hur tänker du kring döden?” 
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Två tredjedelar av prästerna talade om ett liv efter döden. Flera formulerade 
det som en gudomlig tillvaro. Andra formulerade döden som en övergång till 
en tillvaro utan tydliga kristna förtecken: “Att livet tar slut, men att det fort-
sätter, att det ingår i nåt större, men mitt personliga liv tar ju slut” (Monika 
54 år, präst), ”Jag är inte rädd för döden, beror på att jag för 20 år sen läste 
två böcker, dels intervjuer om nära-döden-upplevelser dels en bok av Elisa-
beth Kübler- Ross” (Marianne 63 år, chefssekreterare). 

Tabell 17. Uppfattningar om livet efter detta 
 f-bor präster
Döden är lika med slutet 4 1
Är döden lika med slutet eller? 2 3
     Funderingar om det kan finnas något mer 2 0
     Ambivalens: prästrollen/personligen 0 3
Döden är inte lika med slutet 5 17
     Övergång till annan tillvaro 2 3
     En gudomlig tillvaro 2 10
     En gudomlig tillvaro med rannsakning 1 1
     En befrielse från det jordiska livet 0 3
Ingen uppfattning framkommer 14 4

Sammanlagt fanns fem223 präster som gav uttryck för att det viktigaste i livet 
inte var det närvarande utan det som kommer efter jordelivet. Man kan re-
flektera över vad som kan ligga bakom dylika funderingar.  

Som framgår av citaten uttryckte några präster tvivel på ”ett liv efter det-
ta”. Kanske var det fler präster än så, men dylika tvivel kan vara svåra att 
uttrycka, inte i första hand inför en intervjuvare - utan inför sig själv. Upp-
fattningen om döden beror sannolikt på vad man har för kristendomsuppfatt-
ning. Den traditionella kristna uppfattningen är att döden är en övergång till 
ett evigt liv. K G Hammar som under ett flertal år var kyrkans ledare ifråga-
satte nyligen i en intervju224 sådana bilder och menade att bibeln är restriktiv 
beträffande bilder om döden. Han sade bl a ”Jag föredrar att säga att jag tror 
på Gud, himmelen är för mig gudsgemenskap”. Hammar har vid flera tillfäl-
len kritiserats för detta synsätt. Frågan handlar om olika synsätt på kristen 
tro, något som kommer att diskuteras i kapitel 6.  

 
 

                               
223 Präster som svarade så på den direkta frågan om tankar kring döden samt de präster som 
svarade så angående funderingar kring livet i stort.  
224 Intervju i SVT2 den 12 december 2008 i programmet ”Annas eviga”.  
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Utsagor om existentiella, andliga och religiösa 
upplevelser 
Bearbetningen av utsagorna inom detta område, som omfattade intervjufrå-
gorna 7-8, 10225-11, 13, 15 (sid 50), gick till på följande sätt: 

1.  Utsagorna i svaren på frågorna om olika upplevelser skattades av inter-
vjuaren i endera av kategorierna: 

 
Utsagor om stark glädje respektive sorg/förtvivlan226  
Utsagor om existentiella upplevelser  
Utsagor om andliga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag  
Utsagor om andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag  
Övriga utsagor 

2.  Därefter sammanställdes listor med utsagor inom var och en av dessa 
fyra slag av upplevelser.  

3.  En medbedömare227 granskade samtliga listor med avidentifierade utsa-
gor. Hon föreslog att 6 av de sammanlagt 300 utsagorna skulle hänvisas 
till andra kategorier än de ursprungliga. Det handlade om att ord som an-
tydde en existentiell eller andlig dimension inte tidigare uppmärksam-
mats. 

Resultaten visade att den stora skillnaden mellan församlingsbor och präster 
var att de senare berättade om avsevärt fler andliga/religiösa upplevelser med 
konfessionella inslag än församlingsborna (tab 19-20).  

Det visade sig även att prästerna hade nästan dubbelt så många upplevel-
ser generellt som församlingsborna oavsett om dessa handlade om starka 
känslor av glädje eller sorg/förtvivlan/frustration eller om existentiella eller 
andliga/religiösa erfarenheter (tab 20). De känslor av stark glädje som för-
samlingsbor och präster beskrev handlade om en intensiv lyckokänsla av att 
”bara vara”, att vara med sina barn eller sitt husdjur, att använda kroppen, t 
ex: “Seglar, paddlar kajak, fiskar - när man tar i med kroppen, när vinden 
biter tag och solen skiner” (Magdalena 36 år, systemvetare). Känslor av 
förtvivlan handlade om konflikter med närstående och om erfarenheter av att 
ha ”gått in i väggen”, t ex: “Första halvan av 80-talet, burnout, frukten av 

                               
225 När det gäller  fråga 10: ”Har du varit med om någon/några aha-upplevelser, ’poletten 
ramlar ner’, ’pusselbitarna faller på plats?” har enbart svar som skattats som existentiella, 
andliga/religiösa eller konfessionella upplevelser räknats med. Anledningen är att övriga svar 
på frågan mestadels handlat om förhållandevis triviala ting.  
226 Upplevelser  som inte hänförts till existentiella eller andliga/religiösa upplevelser. 
227 Ulla Josephson, leg psykolog och med dr som 1994 disputerade på avhandlingen: Life-
View of Medical Students at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. 
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arbetsbördan och otrohetsproblem som pågick mer än 4 år, jag kunde inte 
handskas med det, jag ramlade och bröt foten, blev "tagen av banan" så att 
säga (Stefan 62 år, ekonomiprofessor). 

I följande avsnitt redovisas, utifrån intervjusvaren, resultaten av existenti-
ella, andliga och religiösa upplevelser i form av olika delområden och därtill 
hörande citat. Dessa avsnitt avslutas med en sammanfattande beskrivning av 
detta slag av erfarenhet.  

Erfarenhet av en närvaro eller kraft 

Redovisningen av denna fråga ”Har du någonsin varit medveten om eller 
påverkad av en närvaro eller kraft, vare sig du kallar den Gud eller inte” 
ingår i redovisningen av existentiella, andliga och religiösa upplevelser men 
redovisas också separat i detta avsnitt p g a frågans signifikans i föreliggande 
undersökning. Bearbetningen av frågan gick till på samma sätt som frågorna 
om livshändelser (sid 68). 

Så gott som alla präster (23/24) och drygt hälften av församlingsborna 
(14/24) berättade att de upplevt en närvaro/kraft bortom den konkreta varda-
gen. En enda präst svarade "nej" på frågan: ”Nej, jag kan egentligen inte 
säga att jag har det, för mig är tron inte så mycket en upplevelse utan ett 
förhållningssätt.” Flera präster (7/24) menade sig ha sådana upplevelser hela 
tiden i vardagen, “Lever och andas i det hela tiden, vi lever och rör oss i 
Gud - det är så jag ser det och så jag upplever det”, något som ingen för-
samlingsbo berättade om (tab 18).  

Några församlingsbor (4/24) berättade om en dylik närvaro när någon 
närstående gått bort, något som prästerna inte berättade om, t ex: 

Min far gick bort, jag var ganska ung, saknade honom hemskt mycket, en 
kväll när jag tänkte på honom, hade stora blommor, det kom som en vind, 
inget fönster öppet, kände att min far talade med mig, jag var helt klar över 
det, nästan bli religiös, men jag är ju inte religiös (Görel 60 år, företagskon-
sult) 

Innehållet i dessa erfarenheter av en kraft eller närvaro var ungefär desamma 
för båda grupperna: en stark känsla i nuet eller i speciella situationer. Nedan 
följer exempel på en kraft/närvaro som församlingsborna och prästerna be-
rättade om (tab 18): 

Känsla i nuet 

En stark känsla i nuet när jag kan fokusera, när jag kan känna min värld öp-
pen både inåt och utåt, en stark känsla också inåt, som i naturen, nu är det 
Gud som talar till mig, nu måste jag lyssna, dom gånger jag upplever starkt 
öppen - väldigt lugn - väldigt lugn känsla (Caroline 41 år, receptionist) 
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När jag var yngre, kunde känna en fysisk känsla, nästan kunde ta på, nu få 
tillfällen då jag bara ryser, när vi är tysta, tänder ett ljus för varandra i stillhe-
ten (Christian 31 år, präst) 

Nära en olyckshändelse  

Ibland känt haft lite flyt kanske, senast åkte skidor offpist, stenen gled, hade 
träffat mig ... (Hannes 37 år, förlagschef) 

Jag tycker jag har fått hjälp när det har varit svårt ibland, att jag kommit ige-
nom saker. Tycker man att man överlevt saker som inte bara är slump. jaa, 
det finns händelser, båtkraschar, bilbränder, varit nära, då tycker man, då har 
jag tolkat på det sättet (Martin 54 år, präst) 

En vetskap kommer till en - från någon/något 

Ibland kan man veta svaret på en fråga utan att man vet, om det är nån yttre 
som påverkar, på nåt sätt finns det väl.... tror ändå man själv påverkar, har en 
ruta som är bestämd för en, det är möjligt men kanske nån som puffar på 
ibland - fast man tror det är en själv (Kjell 49 år, fotbollstränare) 

Det är ganska ofta i möten med människor, att få impulsen att säga något el-
ler impulsen att inte säga något och t ex ingivelse att ringa en människa - 
fingertoppskänsla eller gudomlig närvaro - jag kallar det det senare (Einar 30 
år, präst) 

Bönesvar 

För några år sen bad jag Gud sända en prins, så träffade jag en gymnasie-
kompis, jag sms:ade till en kompis att Gud skickade en ängel, det skickade 
han, det var inte en prins jag behövde, det var en ängel - Gud har humor (Ce-
cilia 43 år, präst) 

Upplevelse av helande 

En ung kvinna stod bredvid mig, hon hade en väldigt väldigt tjock hals, nån 
utväxt. Det var tusentals människor runt omkring. Under bönen blev hon fak-
tiskt helad, halsen åkte in. Kan inte förklara det, var det vad jag ville se? Har 
ingen förklaring, det var så tydligt, så starkt. Det gör att jag inte har svårt att 
tro på helande, det var en synlig påtaglig upplevelse (Dag 59 år, präst) 
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Tabell 18. Innehållet i utsagor om närvaro/kraft 
 f-bor präster 
Finns hela tiden i vardagen 0 7 
Stark känsla i nuet 4 5 
Stark känsla i speciell situation 5 5 
Speciella sammanträffanden angående döden 4 0 
Nära en olyckshändelse - men det hände inget 1 1 
En vetskap kommer till en - från någon/något 1 2 
Någon som tröstar och skyddar, ger kraft - jag är inte ensam 2 4 
Bönesvar 0 1 
Upplevelse av helande 0 1 

summa: 17 26 

Alla präster och 2/3 av alla församlingsbor kunde beskriva erfarenheter av en 
närvaro/kraft. Som framgår av innehållet i utsagorna (tab 18) var det inga 
påfallande skillnader mellan församlingsbors och prästers upplevelser - ut-
över att ett antal präster sade sig ha sådana upplevelser hela tiden i vardagen. 
Denna skillnad mellan församlingsbor och präster kan emellertid handla om 
språkbruk, dvs att upplevelser som förefaller vara ungefär desamma tolkas 
på olika sätt beroende på den typ av språk man har tillgång till. Sådana före-
teelser kommer att diskuteras i kapitel 5. 

Existentiella upplevelser 
Existentiella upplevelser definierades i kapitel 1 (sid 10-11) som upplevelser 
i samband med livsfrågor, t ex erfarenheter av livet, döden, lidandet, kärle-
ken eller andra särskilt betydelsefulla livssituationer.  

De existentiella upplevelser som församlingsbor och präster beskrev be-
rörde bl a kriser; en anhörigs död, missfall, kronisk värk som nedanstående 
exempel visar: 

Ja det har jag, när jag förstod att min farfar, jag var 18 år, skulle dö - det in-
gick inte i planerna, vi stod varann väldigt nära, ett faderssubstitut, min far 
var karriärist av absolut värsta sorten (Stefan 62 år, ekonomiprofessor) 

Jaa, vid ett par tillfällen, vid ett av tillfällena, första gången jag var gravid, 
fick missfall, världen rasade samman (Sofia 30 år, präst) 

Ja oh ja, oftast i samband med värk i kroppen, det begränsar mig, värken är 
ett handikapp i sig, som sätter stopp för alla mina planer, då blir jag väldigt 
besviken, det kan ta flera timmar innan jag förstår, att det inte är jag utan det 
är värken, så fylld av självförakt (Sanna 41 år, fotvårdare)  

Andra exempel på existentiella upplevelser är kriser som innebär någon form 
av psykisk misshandel: 
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Ja, mm, hade en period i tre års tid, det var en man som hade bestämt sig för 
att leva med mig, han släppte mig inte, skulle ta livet av sig, jag fick ta polis-
hjälp, han var nog sjuk, jag var nästan färdig att själv ta slut på mig, det var 
en fruktansvärd tid, han hade koll hela tiden, ringde mig jämt, torterade mig 
psykiskt, förstörde alla mina möjligheter i livet (Görel 60 år, avdelningschef) 

När en person ljuger om en, presenterar en annan bild av en än den man trott 
sig vara, ondsint, det rämnar vad är sant-falskt? (Dag 59 år, präst) 

De intervjuade beskriver också existentiella upplevelser som vare sig är kri-
ser eller övergångar utan en stark upplevelse i nuet, i att vara människa:  

Jag var 40 år och plötsligt så kände jag att jag var mig själv, väldigt konstig 
känsla, Gud jag kände mig helt lugn och trygg, sån här AHA, vad är det som 
har hänt, plötsligt blev trygg i mig själv, inte rädd för att göra bort mig, ett 
lugn som dök upp bara (Anette 41 år, röntgenassistent) 

Att det finns människor omkring mig som jag kan lita på, som bär mig, att 
solen går upp igen och att ljuset återvänder - det ger mig livsmod varje dag 
(Johannes 39 år, präst) 

Andliga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag 
Andlighet/religiositet utan konfessionella inslag definierades i kapitel 1 (sid 
15-16) som föreställningar och upplevelser som kan beskrivas utifrån en 
kraft eller makt av något slag som är större än människan. Andlig-
het/religiositet med konfessionella inslag definierades som föreställningar 
och upplevelser som kan beskrivas med utgångspunkt från en religiös tradi-
tionell vokabulär och innefattar ord och begrepp som ansluter till en tran-
scendent dimension, t ex Gud, Jesus, nåd.  

Församlingsbor och präster berättade bl a om upplevelsen att ana en tran-
scendent verklighet: 

Någon som påverkar, nää det tycker jag inte. Men närvaro, en abstrakt närva-
ro, men inte nåt som påverkar eller styr, svårt, men kan inte sätta nåt ord till 
det (Stefan 62 år, ekonomiprofessor) 

Ibland kan man veta svaret på en fråga utan att man vet, om det är nån yttre 
som påverkar, på nåt sätt finns det väl.... tror ändå man själv påverkar, har en 
ruta som är bestämd för en, det är möjligt men kanske nån som puffar på 
ibland - fast man tror det är en själv (Kjell 49 år, fotbollstränare) 

Flera upplevelser handlade om sammanträffanden i samband med någon 
närståendes död samt nära-döden-upplevelser: 

När morfar dog 1971, en hjärtattack, han levde när mamma och pappa kom 
dit - då kom morfar och pratade med mig på natten, om det är efterkonstruk-
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tion eller inte, men för mig så kom han, han sa att jag inte skulle vara rädd att 
gå in i källaren, han visste vad jag var rädd för, också så med mormor, vaka-
de över mig (Rikard 46 år, förskolechef) 

Första sommaren, levt med en mycket stark dödsskräck, kanske aktiverades 
av min fars död, varade ganska länge, tog slut i en nära-döden-upplevelse, 
tunnel, värme, allt det klassiska och att närma sig något alldeles fantastiskt 
(Håkan 45 år, präst) 

Intervjupersonerna berättade också om närvaro av stark glädje som exempel 
på andliga erfarenheter: 

Upplevt ungefär när som helst, moments of being, inte kopplat till särskild 
upplevelse, när allting stämmer: prata med kompisar, går i skogen - en för-
höjd livskänsla, ett närvarande, upplevt många gånger (Johannes 39 år, präst) 

Kören jag är med i, börjar med att meditation, vi går in i oss själva, skulle 
vilja sitta så en timme, vill inte sjunga, livet griper tag i mig - i stillhet (Chris-
tian 31 år, präst) 

Andliga upplevelser av en förhöjd livskänsla beskrevs i naturen och i musik: 

I fjällen flera gånger, känt den här speciella kraften, känslan, vi brukar gå i 
fjällkapell, helt fantastisk känsla, närmaste religiösa händelser (Sonja 58 år, 
gynekolog) 

När jag var på rockkonsert, går på ibland, härligt, man glömmer allt annat, får 
en upplevelse via nåt sånt, blir upprymd, det känns härligt - och man glöm-
mer allt annat (Thor 39 år, IT-konsult) 

De andliga/religiösa upplevelserna utan konfessionella inslag kunde också 
innebära en upplevelse av hjälp/stöd: 

Ja, med som trygghet, nån som ser att jag har det bra, tröstar (Bodil 29 år, in-
formatör) 

Andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag 
De andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag som församlings-
bor och präster berättade om handlade bl a om erfarenheter av en gudsnärva-
ro: 

En stark känsla i nuet när jag kan fokusera, när jag kan känna min värld öp-
pen både inåt och utåt, en stark känsla också inåt, som i naturen, nu är det 
Gud som talar till mig, nu måste jag lyssna, dom gånger jag upplever starkt 
öppen - väldigt lugn - väldigt lugn känsla (Caroline 41 år, receptionist) 
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Lever och andas i det hela tiden, vi lever och rör oss i Gud - det är så jag ser 
det och så jag upplever det (Kristoffer 36 år, präst) 

Andra beskrivningar var upplevelser av ett gudomligt ingripande som inne-
bar hjälp/stöd: 

Det var en som körde på mig, en bil kom från ingenstans, tyckte jag såg äng-
lavingar, jag blev räddad på något vis. Försäkringsbolaget undrade hur jag 
kunde klarat mig. Jag upplevde starkt tron, hur den fungerade, väldigt stor 
trygghet i det - nästan som man kunde måla det - hur Gud räddade mig, hur 
det faller på plats konkret i vardan (Irene 58 år, präst) 

Präster gav även exempel på andliga/religiösa upplevelser med konfessionel-
la inslag som en förhöjd livskänsla i gudstjänster: 

Kan jag känna på predikstolen, när jag själv tycker att texten, som jag har 
jobbat mig igenom och stött på motstånd, plötsligt se att där finns, att jag 
ändå finns i texten, att jag kan uttrycka min glädje i tro på Gud, tro på hopp, 
att det lyfter mig (Dag 59 år, präst) 

Mm … hela gudstjänsten kände glädje, kraft, kände en närvaro i hela guds-
tjänsten (Einar 30 år, präst) 

Tabell 19.  Antal församlingsbor respektive präster som berättar om olika slag av 
upplevelser av livet 

 f-bor präster 
Upplevelser av stark glädje - sorg/förtvivlan 24 18 
Existentiella upplevelser 21 23 
Andliga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag 14 19 
Andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag 3 20 
 

Tabell 20. Antal upplevelser enligt nedan för församlingsbor respektive präster 
 f-bor präster summa 
Upplevelser av stark glädje - sorg/förtvivlan   44   35  79 
Existentiella upplevelser   37   66 103 
Andliga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag   20   34  54 
Andliga/religiösa upplevelser med  konfessionella inslag    4   60  64 

summa 105 195 300 

Den påtagliga skillnaden mellan församlingsbor och präster var att präster 
berättade om avsevärt fler konfessionella upplevelser än församlingsbor, 
något som kommer att diskuteras i kapitel 5.  
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Sammanfattning av existentiella, andliga och religiösa 
upplevelser 
Definitionerna av upplevelser i existentiella, andliga och religiösa upplevel-
ser förefaller fruktbara eftersom många olika typer av upplevelser framkom. 
Upplevelser av stark glädje respektive förtvivlan och existentiella upplevel-
ser berörde sådant som de flesta människor kan känna igen: glädje över att 
man själv och ens nära mår bra, konflikter med barnen, sjukdomar, skilsmäs-
sor, kriser etc. Många kan troligen också känna igen de andliga/religiösa 
upplevelser utan konfessionella inslag, som beskrevs, även om det kan vara 
svårt att formulera sådana erfarenheter. De handlade om en förhöjd livskäns-
la i vardagen eller i speciella situationer, om märkliga sammanträffanden i 
samband med dödsfall, om en känsla att något ska hända och om upplevelser 
att vara hårsmånen från en olyckshändelse. De andliga/religiösa upplevelser 
med konfessionella inslag som beskrevs handlade om samma situationer men 
man uttryckte också en gudomlig kraft som närvarande. Dessa konfessionel-
la upplevelser skilde sig från dem utan konfessionella inslag på så sätt att 
man beskrev fenomen som änglavingar, bönesvar, närvaro av Gud m m. 
Vissa konfessionella upplevelser nämndes enbart av prästerna och rörde 
insikter om en transcendent verklighet med utgångspunkt från trosfrågor, 
bibelord, religiös litteratur, i gudstjänster och psalmsång. 

Utsagor om religiositet, kyrkan och kyrkans verksamhet  
Bearbetningen av dessa områden, som omfattade intervjufrågorna 15-29 (sid 
50-52), gick till på följande sätt: 

1. Först delades utsagorna (utifrån innehållet) på samtliga frågor in i fyra 
områden:  

 
Utsagor om kyrkan 
Utsagor om prästrollen 
Utsagor om människor 
Utsagor om religiositet  

Utsagor om kyrkan, som var det område som omfattade ojämförligt flest 
utsagor, delades in i tre underområden:  

 
Utsagor om kontakter med församlingsbor 
Utsagor om gudstjänster  
Utsagor om organisation 
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2. Inom vart och ett av ovan nämnda sex områden bildades sedan kategorier 
avseende innehållet enligt följande: 

Tabell 21.  Innehållet i församlingsbornas och prästernas utsagor inom olika katego-
rier 

Om kyrkan 
Kontakter med församlingsborna  

1. Kyrkan har en bra verksamhet som fyller en funktion för människor 
2. Kyrkan ska välkomna alla, bejaka människor, inbjuda till dialog och samtal, be-

röra människor i deras vardag, samtala om existentiella frågor 
3. Kyrkan har misslyckats med att beröra människor i deras vardag, inbjuda till dia-

log och samtal om existentiella frågor 
4. Kyrkan har misslyckats med att nå ut till människor 
5. Kyrkan måste vara KYRKA; lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum, framhålla 

bibelläsande och bön, våga utmana  
6. Övriga kommentarer228 

Gudstjänster  
7. Gudstjänsten är en kärnverksamhet i kyrkan 
8. Gudstjänstens form stänger ute ovana 
9. Gudstjänster är ofta stela, svårtillgängliga, berör inte 
10. Det stela ovana i gudstjänster får man kämpa sig igenom 
11. Viktigt uppmärksamma gudstjänstbesökare 
12. Gudstjänsternas utformning är ett stort strukturproblem 
13. Önskvärt med modernisering av gudstjänster 
14. Dopet är ett sakrament där Gud handlar  
15. Dopet innebär att människor tydliggör en handling 
16. Övriga kommentarer 

Organisation 

17. Utmärkt med idén om folkkyrkan 
18. Negativt med politikerstyre 
19. Kyrkan bör vara mer episkopal; biskopar, präster och anställda bör ha mer  infly-

tande 
20. Önskan om en enhetlig kyrka 
21. Kyrkan befinner sig i kris 
22. Angeläget med modernisering i kyrkan 
23. Inte angeläget med modernisering i kyrkan  
24. Kyrkan måste bli bättre på att saluföra det man håller på med 
25. Problematiskt med konflikterna i kyrkan 
26. Övriga kommentarer 

                               
228 Sådana kommentarer som hörde till ”Kontakt med församlingsborna” men som inte kunde 
abstraheras till någon meningsbärande kategori. 
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Om präster 
27. En präst ska tydligt förmedla ett kristet budskap till människor 
28. En präst ska vara medkännande, lyssna och tycka om människor 
29. En präst ska vara på samma nivå, inte sätta sig över människor 
30. En präst ska vara en fadersfigur för människor 
31. Övriga kommentarer 

Om människor 
32. Människor borde upptäcka kyrkan, ta kyrkan på allvar 
33. Människor har mycket fördomar mot kyrkan 
34. Ifrågasättande kommentarer om människor och deras tro 
35. Övriga kommentarer 

Om religiositet 
36. Problematiskt med kyrkans sanningsanspråk 
37. Att vara religiös/kristen/troende har en avgränsad definition 
38. Att vara religiös/kristen/troende kan beskrivas på många olika sätt 
39. Att vara religiös, troende, kristen behöver inte ha samband med att gå i kyrkan 
40. Alla människor är mer eller mindre religiösa  
41. Övriga kommentarer 

4. Alla utsagor, från såväl församlingsbor som präster, som kunde hänföras 
till någon av dessa 41 kategorier, listades under respektive kategori. List-
ningen av dessa utsagor gjordes i sitt sammanhang, vilket innebär att en ut-
saga kunde bestå av allt från 1-10 påståenden (se exempel bil 5). 

5. En medbedömare229 gick igenom samtliga listor med (avidentifierade) 
utsagor under de aktuella kategorierna. Hon föreslog andra kategorier för 9 
av de sammanlagt 361 utsagorna. Det handlade i samtliga fall om att medbe-
dömaren påpekade nyanser som jag inte hade uppmärksammat. Hon föreslog 
i flera fall omformuleringar som bättre preciserade de aktuella kategorierna. 
Medbedömaren och jag var sålunda i stort sett överens om vilka typer av 
utsagor som hörde ihop, däremot inte om den exakta benämningen av dessa. 
De korrigerades i samråd med medbedömaren. 

Vad säger man om kyrkans kontakt med församlingsbor? 
Denna redovisning följer de kategorier230 angående kontakten med försam-
lingsborna som tagits upp angående bearbetningen (sid 83-84); dessa står 

                               
229 Ulla Josephson, leg psykolog och med dr som 1994 disputerade på avhandlingen: Life-
View of Medical Students at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. 
230 Med undantag av kategorin ”Kyrkan har en bra verksamhet som fyller en funktion för 
människor” av skälet att det är ett allmänt påstående som inte säger särskilt mycket. 
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under tabell 22. Församlingsborna hade, med ett undantag, inga spontana 
kommentarer om kyrkans kontakt med medlemmarna. Prästerna fördelade 
sig i huvudsak i två grupper: en grupp (9/24)231 med huvudinriktningen att 
kyrkan välkomnar alla, bjuder in till samtal om människors vardag och exis-
tentiella frågor och en grupp (10/24)232 med huvudinriktningen att kyrkan 
måste vara KYRKA, lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum och liknande 
(tab 22). 

Hälften av prästerna (12/24) poängterade betydelsen av att kyrkan väl-
komnar, bejakar och inbjuder till dialog. Exempel på utsagor som bedömdes 
falla inom kategorin: Kyrkan ska välkomna alla, bejaka människor, inbjuda 
till dialog och samtal, beröra människor i deras vardag, samtala om existen-
tiella frågor: 

Hon har bara formulerat ett eget uttryck för tron, som hon inte identifierar 
med kyrkan, även om hon är där ändå. ..Viktigt att bejaka den här tron (An-
nika 45 år, präst) 

... mera nära verklighet, tala med människor på människors vis, ett klart och 
enkelt språk som Jesus gjorde, om man gör det då, inte så märkvärdiga ter-
mer i teologi (Jeanette 49 år, präst) 

Jag tror att det viktiga för kyrkan där är att visa på mötesplatser, att kunna 
samla människor utan att det är personal-lett, hitta gemenskaper i gemenska-
pen, så jag tror att klyftan mellan människors frågor och kyrkans svar kan 
faktiskt vara en bild som egentligen är tvärtom: kyrkan har sina frågor och 
församlingsborna kan ha svaren (Einar 30 år, präst) 

Kyrkan är kanske till just för inte särskilt troende. Den ska vara så öppen; den 
som sätter sig i kyrkan och tänder ljus i kyrkan FÅR göra det, den som går på 
konsert FÅR göra det. En bejakare. (Håkan 45 år, präst)  

Så tänker jag, vilket insteg nästan 80% är tillhöriga, vilket insteg, vilken möj-
lighet till dialog!! Jag kan inte se nåt annat, hela vår verksamhet ska vara in-
riktad mot att svara upp mot detta intresse, barnverksamhet, begravningar, 
vigslar, dop - bygga vidare, det finns ju nerlagt i varje människa (Göran 54 
år, präst)  

Ett liknande innehåll finns i de utsagor som bedömdes höra till kategorin 
kyrkan har misslyckats med att beröra människor i deras vardag, inbjuda till 
dialog och samtal om existentiella frågor: 

                               
231 De präster som har övervägande utsagor i kategori 2+3 jämfört med kategori 5  
enligt tabell 22. 
232 De präster som har övervägande utsagor i kategori 5 jämfört med kategori 2+3  
enligt tabell 22. 
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Kyrkan har själv dragit sig tillbaka i nån sorts religiöst reservat, odlat det man 
tycker är viktigt i gudstjänster istället för att gå ut bland människor och våga 
dessa människors livsfrågor på allvar (Håkan 45 år, präst) 

Skulle önska att vi hittar ett språk så människor förstår vad vi säger, ett språk 
som inte är exkluderande, vi är så exkluderande (Sofia 30 år, präst) 

Vi kanske är pryda i kyrkan, en liten bebis som rapar, bajsar, en kvinna som 
föder barn och ammar, så påtagligt, även om det är vår julberättelse så väljer 
vi hellre att prata om arvsynden än om att ge liv (Monika 54 år, präst) 

Vi är dåliga på att tala om all den här andligheten man kan möta i kyrkan, jag 
har jobbat tidigare i föräldraföreningen med livsåskådningsfrågor .... (Caroli-
ne 41 år, receptionist) 

Kyrkan har inte lyckats tillföra så mycket till dom här frågorna - tyvärr. Beror 
på många saker, vi anser att vi har sanningen som frikyrka eller sekt eller 
nånting - som inte stämmer överens med människors verklighet, och då ger 
människor upp… och hittar andra vägar - och bara lämnar det (Anna-Karin 
30 år, präst)  

Ovan nämnda kategori Kyrkan har misslyckats med att beröra människor i 
deras vardag, inbjuda till dialog och samtal om existentiella frågor kan före-
falla ha samma innebörd som kategorin Kyrkan har misslyckats med att nå 
ut till människor. Den första antyder att kyrkans misslyckats med något som 
skulle varit önskvärt medan den senare är ett konstaterande av faktum. Utsa-
gorna inom denna senare kategori visade sig dubbeltydiga, på så sätt att man 
dels beklagar att kyrkan misslyckats med att nå ut, dels beklagar att männi-
skor inte vänder sig till kyrkan: ”dels beror det på att kyrkan inte lyckas nå 
ut, dels beror det på fördomar och människors allmänna tidsbrist, att vi inte 
lyckas komma ut med vårt budskap på ett sånt sätt att dom vi möter lyssnar, 
det blir inte tillräckligt intressant för att dom ska engagera sig (Cecilia 43 
år, präst). Att det handlar om två olika kategorier bekräftas av att det inte i 
något fall förekom att samma person givit utsagor i båda dessa kategorier 
(tab 22).  

Femton präster (15/24) poängterade att kyrkan måste vara KYRKA i be-
tydelsen att den bör lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum, framhålla bi-
belläsande och bön, våga utmana. Exempel på sådana utsagor är följande: 

Jag efterlyser att kyrkan skulle vara tydlig och klar och ändå välkommen och 
öppen ... förlåtelse och skuld viktiga ord, man kan få befrielse från det när 
man tänker ont... kristendomens gåva att ta bort det här genom förlåtelsen ge-
nom Jesus Kristus... Att Jesus Kristus är uppstånden, det är det unika med 
den kristna tron (Olle 57 år, präst) 

Det viktiga med kyrkan är att vara kyrka, vara församling, be och fira guds-
tjänst (Charlotte 35 år, präst) 
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Kyrkan måste vara kyrka ... vill vi att människor ska komma till kyrkan med 
lovsång och tillbedjan som svar på välsignelse och syndaförlåtelse (Einar 30 
år, präst) 

Kyrkans anställda skulle vara mer bedjande människor, att man skulle ha 
gudstjänster, kyrkliga handlingar, samtal, mer leva det religiösa livet i bön, 
samtal, gemenskap (Johannes 39 år, präst) 

Nu låter jag som en väldigt traditionalistisk, att bibelläsandet och bönen blir 
viktigare. Det är så mycket ord i kyrkan och så lite bön (Kristoffer 36 år, 
präst) 

Om man ska veta något om kyrkan - gå till gudstjänst så får du veta vad kyr-
kan tror, dom som läser trosbekännelsen (Dag 59 år, präst) 

Problematiskt att kyrkan definierar sig som en folkkyrka, är det en vettig ide-
ologi? Det premierar en omedveten kristen tro och en passiv religiositet där 
kyrkan inte utmanar (Joakim 29 år, präst) 
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Tabell 22.  Antalet utsagor inom kategorierna 2-5 (se under tabellen) hos försam-
lingsbor och präster angående kyrkans kontakt med församlingsbor  

 
Försam-
lingsbor 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Präster 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Caroline  1   Gunilla 1    
Magdalena     Håkan 3 1   
Katrin     Sofia  2   
Kjell     Göran 1    
Julia     Annika 2 2   
Sonja     Charlotte 2  2 1 
Mårten     Ingela 2    
Bodil     Anna-Karin 1  1 1 
Berit     Monika 1 1  1 
Leif     Carina    2 
Marianne     Martin 2    
Hannes     Johannes 1   1 
Rikard     Johan     
Harriet     Kenneth    3 
Jonas     Kristoffer    2 
Sanna     Olle   1 1 
Jesper     Einar 1   4 
Ove     Margareta     
Reinhold     Jeanette 1  1 1 
Emil     Christian    3 
Thor     Cecilia   1 1 
Görel     Dag    5 
Stefan     Joakim   1 3 
Anette     Irene    4 
summa: 0 1 0 0 summa: 18 6 7 33 
2.  Kyrkan ska välkomna alla, bejaka människor, inbjuda till dialog, beröra människor i deras 

vardag och existentiella frågor 
3.  Kyrkan har misslyckats med att beröra människor i deras vardag, inbjuda till dialog och 

samtal om existentiella frågor 
4.  Kyrkan har misslyckats med att nå ut till människor 
5. Kyrkan måste vara KYRKA; lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum, framhålla bibellä-

sande och bön, våga utmana 

Sammanfattning 
Knappt hälften av prästerna (10/24) betonade en inriktning mot att kyrkan 
framför allt måste vara kyrka; lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum, 
framhålla bibelläsande och bön och våga utmana människor (kategori 5233 i 
tab 22). Ungefär lika många (9/24) framhöll inriktningen att kyrkan i första 
hand ska välkomna alla, bejaka människor, inbjuda till dialog och samtal, 
beröra människor i deras vardag, samtala om existentiella frågor och menade 
att kyrkan misslyckats med detta (kategori 2+3234 i tab 22). Några präster 

                               
233 Dvs övervägande utsagor i kategori 5 jämfört med kategori 2+3. 
234 Dvs övervägande utsagor i kategori 2+3 jämfört med kategori 5. 
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(3/24)235 framhöll i lika stor utsträckning båda dessa inriktningar. Två präster 
visade inte på någondera av inriktningarna236. 

Vad säger man om kyrkans gudstjänster? 

Redovisningen följer de kategorier av synen på gudstjänster som tagits upp 
angående bearbetningen (sid 83-84); dessa står under tabell 23. När försam-
lingsborna kommenterade kyrkans verksamhet handlade det framför allt om 
gudstjänster. Kommentarerna handlade om att gudstjänster vanligen är stela, 
svårtillgängliga och inte berör: 

Jag nyttjar väl inte kyrkan så himla mycket, men kan bli lite trött, lite stelt, 
lite domedagsställning (Mårten 53 år, officer) 

Skulle man få en elev att känna sig obekväm: ta ett jättestort rum, 5 meter 
högt i tak, sätter längst fram, säger ingenting och så förväntas han veta ... tyd-
ligt exempel på hur man gör människor osäkra, oskrivna regler, högtidlig 
stämning, ekar, gnisslar, skramlar (Jesper 32 år, socialsekreterare) 

Svenska kyrkans ramar, upp och hoppa och förlåtelse, får förlåtelse sen, gå 
dit nästa söndag igen, det kan jag bli lite irriterad över faktiskt, jag är med i 
Svenska kyrkan, döpt, konfirmerad, gift i Svenska kyrkan, vadå förlåta, jag 
har inget att förlåta, tycker det är justare med Katolska kyrkans bikt, vadå 
varenda gång, vadå förlåt Gud, jag har ju inte gjort nåt (Katrin 37 år, special-
lärare) 

En präst sade sig ha liknande erfarenhet ”kan också känna så själv att gå i 
kyrkan, känna att det här angår ju inte mig, känns tråkigt” (Carina 30 år, 
präst). Flera präster och en församlingsbo konstaterade faktum; att guds-
tjänstens form stänger ute ovana. Här följer några exempel på sådana utsa-
gor: 

Ja, reaktionen är väldigt förståelig för gudstjänsten är inte som något annat. 
Problemet för mig är att jag blev fartblind tidigt, när jag började nöta kyrk-
bänken i 20-årsåldern så var det inget problem med gudstjänsten. Det är ing-
en logik hur man sitter och står, det har vuxit fram genom gudstjänstordning-
en och förr stod man hela tiden. Vi odlar ju ett eget språk och beteendemöns-
ter som inte är förankrat hos folk, det blir konstigt och obegripligt. (Christian 
31 år, präst) 

Kyrkans största belastning: vi som är aktiva som när man är hemma i en kul-
tur, vi blir fartblinda. Jag har lite hjälp av att jag inte var kristen 1/3 av mitt 
liv men det är ju 2/3 som jag varit det som är mitt vuxna liv, jag har lite min-

                               
235 Prästerna Anna-Karin, Johannes och Jeanette som alla tre har 1 utsaga i kategori 2+3 och 1 
utsaga i kategori 5 enligt tabell 22. 
236 Prästerna Johan och Margareta som inte hade några utsagor i endera av dessa kategorier. 
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nen av den första tredjedelen. Jag har sympati för att människor känner sig 
främmande. Vi gör vårt bästa för att den ska bli svårtillgänglig. Det är inkul-
turerat; ett mönster som sätter sig stenhårt, som ska vara i ryggmärgen (Joa-
kim 29 år, präst) 

Vi spärrar ju människor med rummets beskaffenhet. Vissa gillar stort pam-
pigt - men inbjudan blir inte till gemenskap på det sättet (Håkan 45 år, präst)  

Fick en tankeställare på ett politiskt möte och kände det som jag tror många 
ovana gudstjänstbesökare känner: en förvirring inför det som dom sitter där 
kan - men som jag inte förstår. Så här förvirrad känner man sig för det jag 
tycker är självklart! (Sofia 30 år, präst) 

Sju församlingsbor och en präst ansåg att det vore önskvärt med en moderni-
sering av gudstjänsterna; nedan följer några exempel: 

Att man la om gudstjänsterna i kyrkorna till att bli ett bra möte mellan män-
niskor - inte en föreläsning för församlingen, i frikyrkan är det inte det här 
högtravande uppifrån tittandes ner på församlingen, skulle önska att det var 
ett mer jämbördigt möte, tror kyrkorna skulle fyllas mer då (Marianne 63 år, 
chefssekreterare) 

Kan hålla med om237 alldeles för stelt, styltat, psalmer bara slängt in ett 
nummer, ingen känsla, budskapet är inte klockrent. Coach kunde göra mer 
för budskapet.... Sista gången jag var i kyrkan i julas, kör och predikan, ver-
kade inte ha haft kontakt med varandra, en väldigt bitter predikan (Hannes 37 
år förlagschef) 

Dom kan ta bort att man ska vara förlåten varje gång och inte hoppa upp och 
ner varje gång, upp och ner, finns ju så mycket sånghäften, vi är moderna, ta 
bort förlåtelsen, om man inte kan ta bort det, kan prata om det, kosta på sig 
det, tog upp med prästen jag känner om förlåtelse, hon hade inget bra för-
slag/argument, jag ska känna mig så dålig - och så ska dom stå där, vara så 
duktiga (Katrin 37 år, speciallärare) 

Sen framställs mycket i kyrkan ganska tråkigt, predikningar, rätt stelt, man 
kunde lätta upp det mer, vet inte hur man skulle kunna göra det mer roligare 
och mer intressant, tråkigt och stelt, texterna är svåra att förstå (Julia 30 år, 
barnsjuksköterska)  

Tre präster menade emellertid att det stela främmande ovana i gudstjänster, 
som flera församlingsbor kommenterade, är något som man får kämpa sig 
igenom, några exempel: 

Sen det här stå upp, sitta ner, sen nånstans, en väg måste man gå för att möta 
sig själv och det himmelska, vi är så vana, blir matade, det ska komma till en 
det andliga, vi inser inte att det är en form av arbete (Håkan 45 år, präst)  

                               
237 Det Hannes säger sig ”hålla med om” är fallbeskrivningen med Hans, fråga 17, sid 51. 
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Det är också en anledning att gå i kyrkan för att det är så himla tråkigt, det 
måste ju finnas något mer - kan bli en väckarklocka - eller ingen väckar-
klocka alls (Dag 59 år, präst) 

En präst framhöll vid ett par tillfällen en annan vinkling på gudstjänsternas 
utformning, nämligen att de är ett stort strukturproblem: 

Hur skapa gudstjänster, när inte ens anställda tycker det är värt att gå på, för-
ändring av gudstjänsten - hur det skulle gå till vet jag inte. Ett strukturpro-
blem - så stort så det går inte att fånga i ord. Som vi ständigt jobbar med - hur 
ska vi fira gudstjänst, för vem ska vi fira gudstjänst? Ska vi fira gudstjänst för 
såna som Hans som inte varit i kyrkan på 35 år eller för tanterna som kom-
mer söndag efter söndag. Nåt stort strukturproblem, vet inte vad vi ska göra 
åt det (Sofia 30 år, präst) 

Kommentarer som inte berörde utformningen av gudstjänsten handlade om 
synen på gudstjänsten som kyrkans kärna, något som fyra präster betonade: 

Det som irriterar och skrämmer mig, kyrkan blir så mycket verksamhet, man 
tappar fokus, så många anställda som ser mässan som verksamhet och inte 
som hjärtat (Christian 31 år, präst) 

Kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, att döpa, att undervisa osv. Jag hör kol-
legor som säger det är så tråkigt att fira gudstjänst, jag är hellre ute på sko-
lor, det kan ju verka modernt men man förlorar grunden (Kenneth 44 år, 
präst) 

Först och främst tänker jag på gudstjänsten, kyrkans uppgift är att fira guds-
tjänst, hur den gudstjänsten ska se ut - det söker vi oss fram till (Sofia 30 år, 
präst) 

Gudstjänsten - den kan vi aldrig kompromissa bort (Cecilia 43 år, präst) 

Olika syn på dopet framkom i intervjuerna. Tre präster framhöll att dopet 
innebär någon form av Guds handlande; några exempel: 

Fullständigt självklart att hon skulle döpas, det var livsviktigt, annars rädd att 
något ont skulle drabba barnet, låter primitivt, Gud lovar ju något i dopet, det 
får man bekräftat då (Jeanette 49 år, präst) 

En präst poängterade det motsatta, att dopet innebär att människor bekräftar 
ett barns födelse: 

För mig är dopet ganska odramatiskt, för mig är det viktigt att Gud är större 
än dopet, om mitt barn skulle dö utan att vara döpt så är det ju inte så att hon 
inte skulle komma till himlen. Det är för vår skull, för oss vi döper barnet, få 
berätta - ge en berättelse hur fint gudfadern bar fram, ha en välkommen-till-
världen-fest, få samla alla (Sofia 30 år, präst) 
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Tabell 23a.  Antalet utsagor inom kategorierna 7-15 (se under tabel-
len) hos församlingsbor angående gudstjänster 

 
Försam-lingsbor 
 

 
7 

 
8 
 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

Caroline  1 1       
Magdalena       1   
Katrin   1    1   
Kjell       1   
Julia       1   
Sonja          
Mårten   1       
Bodil   1    1   
Berit          
Leif       1   
Marianne          
Hannes       1   
Rikard          
Harriet   1       
Jonas          
Sanna          
Jesper   1       
Ove          
Reinhold          
Emil          
Thor          
Görel          
Stefan          
Anette          
summa: 0 1 6 0 0 0 7 0 0 
 7. Gudstjänsten är en kärnverksamhet i kyrkan 
 8. Gudstjänstens form stänger ute ovana 
 9. Gudstjänster är ofta stela, svårtillgängliga, berör inte 
10. Det stela ovana i gudstjänster får man kämpa sig igenom 
11. Viktigt uppmärksamma gudstjänstbesökare 
12. Gudstjänsternas utformning är ett stort strukturproblem 
13. Önskvärt med modernisering av gudstjänster 
14. Dopet är ett sakrament där Gud handlar 
15. Dopet innebär att dopet innebär att människor bekräftar ett barns födelse 
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Tabell 23b.  Antalet utsagor inom kategorierna 7-15 (se under tabel-
len) hos präster angående gudstjänster 

 
Präster 
 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

Gunilla  1        
Håkan  1  1    1  
Sofia 1 1    2   1 
Göran          
Annika          
Charlotte   1    1   
Ingela          
Anna-Karin          
Monika     1     
Carina          
Martin          
Johannes  1        
Johan          
Kenneth 1 1   1     
Kristoffer          
Olle          
Einar          
Margaret          
Jeanette        1  
Christian 2 3  1 1     
Cecilia 2    1     
Dag    1 1     
Joakim  1        
Irene        1  
summa: 6 9 1 3 5 2 1 3 1 
 7. Gudstjänsten är en kärnverksamhet i kyrkan 
 8. Gudstjänstens form stänger ute ovana 
 9. Gudstjänster är ofta stela, svårtillgängliga, berör inte 
10. Det stela ovana i gudstjänster får man kämpa sig igenom 
11. Viktigt uppmärksamma gudstjänstbesökare 
12. Gudstjänsternas utformning är ett stort strukturproblem 
13. Önskvärt med modernisering av gudstjänster 
14. Dopet är ett sakrament där Gud handlar 
15. Dopet innebär att människor bekräftar ett barns födelse 

Sammanfattning 
Närmare hälften av församlingsborna (11/24)238 gav framför allt uttryck för 
att gudstjänster är stela och svårtilltillgängliga och att de borde modernise-
ras. Prästerna kommenterade bl a att gudstjänsterna är kyrkans kärna (4/24) 
och att det stela, främmande och ovana i dem är något som ”man får kämpa 
sig igenom” (3/24). En del präster (7/24) sade sig kunna förstå att gudstjäns-
ternas form stänger ute ovana. En präst tog upp behovet av modernisering av 
gudstjänsterna som hon såg som ett strukturproblem. 

                               
238 Kategori 8+9+13 i tabell 23a 
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Vad säger man om kyrkans organisation? 
Redovisningen nedan följer de kategorier239 av synen på kyrkans organisa-
tion som tagits upp angående bearbetningen (sid 83-84); dessa står under 
tabell 24. Med ett undantag var det endast präster som hade kommentarer 
inom detta område. Flera av dessa kommentarer berörde vem/vilka som styr 
i kyrkan. Sex präster ansåg att det var negativt med politikerstyre; vilket bl a 
kom till uttryck på följande sätt: 

Kvar sitter politikerna, jobbar för samma ideal, avlönade också, många ser 
man inte i verksamheten - men så ska dom tycka en massa saker (Jeanette 49 
år, präst) 

Har inget emot dom människorna bortsett från att dom är politiker - då påtag-
ligt politiska delen av kyrkan har jag mycket svårt med, brottas kolossalt med 
(Margareta 59 år, präst) 

Av dessa sex präster framhöll tre att kyrkan bör vara mer episkopal; bisko-
par, präster och anställda bör ha mer inflytande; några exempel: 

Sen att politikerna inte skulle spela så stor roll utan att det var mer en 
episkopal kyrka. Att biskopar skulle kunna ge sig in mer, säga ifrån (Irene 58 
år, präst) 

Vi är ju dessutom en episkopal kyrka, ännu svårare få det att gå ihop med 
överbyggnaden. Jag hade hoppats efter år 2000, att vi som arbetar hade kun-
nat vara med och påverka mer; mer krav på kompetens och mer krav på en-
gagemang i styrformen, det finns inte idag (Johan 59 år, präst) 

En annan synpunkt som berörde organisationen framhölls av fyra präster 
som hade en önskan om en enhetlig kyrka: 

Att vi ingår fullt unionsavtal med en annan kristen kyrka, t ex den engelska 
så att vi inte kan fatta beslut på kyrkomötet utan att vara överens med den 
andra kyrkan. Det är en ankdammsfaktor som nu, vi bara tutar på. Andra be-
höver ha makt och inflytande över oss. Vi behöver ha ett mer världsvitt per-
spektiv, någonstans måste det börja. Kyrkan mår inte bra av att ha det isole-
rade perspektivet, man odlar en självtillräcklighet, måste bli mer allmännelig 
(Christian 31 år, präst) 

Att kyrkan ska bli enig, trodde aldrig jag skulle säga det, känner större sam-
röre med denna påven och förre påven än Svenska kyrkans biskopar (Joakim 
29 år, präst) 

                               
239 Med undantag av kategorierna ”Kyrkan befinner sig i kris”, ”Kyrkan måste bli bättre på att 
saluföra det man håller på med” och ”Problematiskt med konflikterna i kyrkan” av skälet att 
det är allmänna påståenden som inte säger särskilt mycket. 
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Några präster framhöll det utmärkta med idén om folkkyrkan, att många 
röster kan och får höras: “Folkkyrka, att ha högt i tak” (Sofia 30 år, präst), 
“Stolt över att svenska kyrkan är så bred folkkyrka, många människor, åld-
rar, generationer, olika grad av religiösa/troende vad man nu säger, att 
kyrkan ger rum för många olika tolkningar/bilder vad som krävs” (Anna-
Karin 30 år, präst). Fem präster och en församlingsbo poängterade att det 
vore angeläget med en anpassning till samtiden av kyrkans verksamhet; någ-
ra exempel: 

Om vi lyckades förmedla att vi har en språkdräkt - av flera - att klä våra exis-
tentiella tankar och andliga, så tycker jag att man hade kommit folk lite när-
mare inpå livet, att fler hade kunnat lyssna. Det verkar farligt att fixera sin 
längtan i fixerande termer, jag tror att människor är rädda för det (Gunilla 40 
år, präst) 

Måste relatera det till kyrkan. vilken värld lever människor i idag? Kan vi 
inte få ihop dom två sakerna - så kommer nog kristendomen att dö. Har du 
hört Spong? Man har inte tittat på vad folk vill ha utan vad vi har, evangeliet. 
I frikyrkan så har man tvingat in i fåran som vi vet hur det är, man måste vara 
frälst för att förstå - det är DÖDEN (Håkan 45 år, präst) 

En präst uttryckte att han var negativ till modernisering av verksamheten: 
“Nymodigheter är viktigt, jättepositivt, men att det ska vara förankrade i det 
välbeprövade… det är viktigt att ta vara på tidigare erfarenheter, människor 
gör inte det, en tendens till förakt för det” (Dag 59 år, präst) 
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Tabell 24.  Antalet utsagor inom kategorierna 17-23 (se under tabellen) hos försam-
lingsbor och präster angående kyrkans organisation 

 
Försam- 
lingsbor 
 

 
 

17 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

22 

 
 

23 

 
 
Präster 
  

 
 

17

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20

 
 

22 

 
 

23 

Caroline       Gunilla     4  
Magdalena       Håkan     1  
Katrin       Sofia 1      
Kjell       Göran       
Julia       Annika       
Sonja       Charlotte       
Mårten     1  Ingela       
Bodil       Anna-Karin 1    1  
Berit       Monika       
Leif       Carina       
Marianne       Martin  1     
Hannes       Johannes       
Rikard       Johan  2 1    
Harriet       Kenneth    1   
Jonas       Kristoffer       
Sanna       Olle     1  
Jesper       Einar       
Ove       Margareta  2     
Reinhold       Jeanette  2 1    
Emil       Christian    2   
Thor       Cecilia    1   
Görel       Dag      1 
Stefan       Joakim  1  2 1  
Anette       Irene  2 2    
summa: 0 0 0 0 1 0 summa: 2 10 4 6 8 1 
17. Utmärkt med idén om folkkyrkan 
18. Negativt med politikerstyre i kyrkan 
19. Kyrkan bör vara mer episkopal; biskopar, präster och anställda bör ha mer inflytande 
20. Önskan om en enhetlig kyrka 
22. Angeläget med modernisering i kyrkan 
23. Inte angeläget med modernisering i kyrkan  

Sammanfattning 
Kyrkans organisation kommenterades, med ett undantag, endast av präster. 
Nio tog upp en eller flera av följande kommentarer: att det är negativt med 
att politiker styr i kyrkan, att biskopar, präster och anställda borde ha mer 
inflytande och en önskan om en enhetlig kyrka. Fem präster framhöll beho-
vet av modernisering av kyrkan. 

Hur anser man att en verkligt riktig präst ska vara? 
Redovisningen nedan följer de kategorier av synen på hur en verkligt riktig 
präst skall vara som tagits upp angående bearbetningen (sid 83-84); dessa 
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står under tabell 25). Många församlingsbor och präster ansåg att det var 
viktigt att en präst är medkännande och kan lyssna; t ex: ”den unga prästen 
som döpte yngsta barnet, utåtriktad, varm människa, en människa med för-
måga att både lyssna och svara” (Stefan 62 år, ekonomiprofessor). 

I övrigt framkom två tydliga inriktningar; den ena att en verkligt riktig 
präst framför allt ska förmedla ett tydligt kristet budskap som framhölls av 
sju präster och en församlingsbo: Nedan följer exempel på sådana utsagor: 

Han ska leda gudstjänsten och vara en lärare; det är det viktigaste i prästens 
jobb. Han ska vara en tydlig och passionerad gudstjänstledare... Jag är präst, 
mitt uppdrag är att vara det gudomliga ordets tjänare men jag måste kunna 
tala om det så att folk kan förstå. Jag hajar en kristen klassisk utsaga, liturgi, 
dogmatisk, vad det är - men många förstår inte (Joakim 29 år, präst) 

De ska märkas att prästen är förankrad i sin kristna tro och inte är rädd för att 
tala om Gud och trosfrågor och som kan förmedla vad tro och kristet liv kan 
vara i allt det som prästen sysslar med (Margareta 59 år, präst) 

Prästers viktigaste uppgift är att tillhandahålla en tro och en tolkning som är 
väl förankrad i teologin och kyrkans historia, inte för mycket flum, det tycker 
jag inte om, folk behöver höra fakta, kunskaper, sen får man låta personen 
tolka och fatta beslut. Kan inte prästen förmedla en sån känsla gör inte präs-
ten så bra jobb. Vi är församlade här för att tillbe Gud - kan man förmedla 
det, då är det ett bra jobb... Man ska vara genomskinlig, se Kristus, inte mig 
(Dag, 59 år, präst) 

En människa som tagit emot kallelsen att predika, vara sig själv trogen den 
kallelse man fått... Ingen idé att kliva ner från piedestalen för folk sätter upp 
en där igen. Man måste ändå få vara präst; att man följer kyrkans bekännelse 
(Irene 58 år, präst) 

Han ska nog verkligen gå upp i sin roll, verkligen var förtroendeingivande, i 
dom lägena när det verkligen har med Gud att göra, att han talar med mig om 
Gud fast jag själv inte tror på Gud (Emil 30 år, snickare) 

Den andra inriktningen att en präst inte får sätta sig över människor utan 
ska vara på samma nivå poängterades av nästan hälften av församlingsborna 
samt fem präster. Här följer några exempel: 

Skyfflar inte på andra sin tro, står inte och mässar, talar till folk från männi-
ska till människa, jag har svårt för dom högtravande, det känns inte äkta (Ma-
rianne 63 år, chefssekreterare) 

En del har från uppväxten att dom är närmast Gud - dom är luft för mig (Ka-
trin 37 år, speciallärare) 

En person som bryr sig om människor, som inte propsar på bibelns ord, mer 
som en god medmänniska (Leif 38 år, statsvetare) 
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Inte att du är en företrädare - du gör dig till Gud. En som inte briljerar med 
sin tro, som vågar leva med människor, en präst ska cykla bland människor - 
då kan man stanna och prata när dom gräver i trädgårdsland (Håkan 45 år, 
präst) 

En lyssnande medmänniska som bara finns med överallt och alltid - på den 
andres villkor, inte sina egna (Ingela 55 år, präst) 

Inte tro att man är en supermänniska, superhjälte som klarar allt. En bra präst 
har ambitionen till dialog, inte berätta hur det är. I jobbet lär jag mig och väx-
er som människa, upplever inte att jag har alla svaren (Carina 30 år, präst) 

Han ska ju inte sitta på höga hästar, han ska ju vara med oss andra, han ska 
vara med och jaga och ut och fiska - jag tror han kommer närmare försam-
lingen på det sättet (Ove 62 år, bilmekaniker) 

Två församlingsbor tog upp en aspekt som ingen präst berörde; betydelsen 
av att prästen är en fadersfigur. 
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Tabell 25.  Antalet utsagor inom kategorierna 27-30 (se under tabellen) hos försam-
lingsbor och präster angående synen på hur en verkligt riktig präst ska 
vara 

 
Försam-
lingsbor  

 
 

27 

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30 

 
 
Präster  

 
 

27

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30
Caroline  1   Gunilla  1   
Magdalena   1  Håkan   2  
Katrin   2  Sofia     
Kjell  1   Göran 2    
Julia   1  Annika   1  
Sonja   1  Charlotte   1  
Mårten   2  Ingela  1   
Bodil  1   Anna-Karin     
Berit     Monika     
Leif   1  Carina   2  
Marianne   2  Martin  1   
Hannes   1  Johannes  1   
Rikard  1   Johan   1  
Harriet     Kenneth     
Jonas  1   Kristoffer 1    
Sanna    1 Olle  1   
Jesper     Margareta 1    
Ove   1  Einar  1   
Reinhold   1  Jeanette  1   
Emil 1 1   Christian  1   
Thor     Cecilia 1    
Görel     Dag 3    
Stefan     Joakim 2    
Anette    1 Irene 2    
summa: 1 6 13 2 summa: 12 8 7 0 
27. En präst ska tydligt förmedla ett kristet budskap till människor 
28. En präst ska vara medkännande, lyssna och tycka om människor 
29. En präst ska vara på samma nivå, inte sätta sig över människor 
30. En präst ska vara en fadersfigur för människor 

Sammanfattning 
Närmare hälften av församlingsborna (10/24) menade att en präst framför 
allt inte får sätta sig över människor, något som också framhölls av en fem-
tedel av prästerna (5/24). Flera (7/24) präster poängterade att en präst fram-
för allt tydligt ska föra fram ett kristet budskap. Två församlingsbor framhöll 
prästen som en fadersfigur. 

Hur ser präster på människor och deras tro? 
Att rubriken formulerats som ovan beror på att det enbart fanns utsagor från 
präster vad beträffar människor och deras tro i intervjumaterialet. Redovis-
ningen nedan följer de kategorier av människor och deras tro som tagits upp 
angående bearbetningen (sid 83-84); dessa står under tabell 26. Inom detta 
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område fanns tre slag av utsagor. En av dessa var att människor borde upp-
täcka kyrkan, ta kyrkan på allvar; några exempel: 

Att människor upptäckte att kyrkan, se hur dom älskar varandra, att se att det 
var en trovärdighet med kärleken i kyrkan, hör ihop med ekumenik, se hur 
dom hör ihop i det viktigaste (Olle 57 år, präst) 

Folk vet inte om hur mycket bra verksamhet som finns. Folk måste ibland må 
så dåligt, känna behov, då söker man sig till kyrkan (Jeanette 49 år, präst) 

Att kyrkan blev mer relevant för människor, att det blev en väckelse, det man 
ser som viktigt idag är att spela på hästar, poker vare sig det finns pengar el-
ler inte, det är lite liv, torftigt, jag önskar att kyrkan blev viktig för männi-
skors hjärtan (Kenneth 44 år, präst) 

En annan innebörd var att människor har mycket fördomar mot kyrkan; nå-
got som bl a kom till uttryck på följande sätt: 

Så det är fördomar, tråkiga upplevelser och att man inte prioriterar, orkar inte, 
vill inte, har fullt upp med sin karriär etc (Olle 57 år, präst) 

Att folk inte söker sig till kyrkan mer än dom gör, en förförståelse: så och så 
är kyrkan. Som Hans i fallbeskrivningen fick ju bekräftat att hu vad tråkigt 
det är. Det är både fördomar och bilder man har att kyrkan står för. Att 
massmedia tar upp sensationsnyheter, stärker det negativa, sekter, pedofiler i 
USA - så är kyrkan (Dag 59 år, präst) 

Ytterligare en innebörd var när utsagorna handlade om ifrågasättande kom-
mentarer om människor och deras tro; några exempel: 

Undersökningar har visat att det finns privatreligiositet, folk ber. Tyvärr är 
det sekularisering (Irene 59 år) 

Kyrkan måste kunna möta människor som har en så pass vardaglig syn på det 
kyrkliga att det är något man gör, i synnerhet när det kyrkliga inte är påtagligt 
i hemmet är dopet en anledning att prata om framöver hur vi är systrar-bröder 
i Kristus (Einar 30 år, präst) 

Folk har ett konstigt sätt, mycket vid begravningar, verkar inte ta döden på 
allvar, ställer inte in en helg på landet för en begravning eller barnbarnet som 
ska spela fotbollsmatch. En nonchalans, inte viktigt (Joakim 29 år, präst) 

Det är problematiskt som präst, denna omedvetenhet, skulle vilja att dom för-
sökte se något mer själva innan dom döpte barnet (Joakim 29 år, präst) 
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Tabell 26.  Antalet utsagor inom kategorierna 33-35 (se under tabellen) hos präster 
angående människor och deras tro. Det fanns inga motsvarande utsagor 
från församlingsborna 

 
Försam-
lingsbor 
 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

35 

 
 
Präster 

 
 

33

 
 

34 

 
 

35 

Caroline    Gunilla    
Magdalena    Håkan   1 
Katrin    Sofia    
Kjell    Göran    
Julia    Annika  1  
Sonja    Charlotte  1 1 
Mårten    Ingela    
Bodil    Anna-Karin    
Berit    Monika    
Leif    Carina 1   
Marianne    Martin 1   
Hannes    Johannes  1  
Rikard    Johan    
Harriet    Kenneth 2   
Jonas    Kristoffer 1 1  
Sanna    Olle 2 1 1 
Jesper    Einar   1 
Ove    Margareta   1 
Reinhold    Jeanette 2  1 
Emil    Cecilia   1 
Thor    Christian 2   
Görel    Dag  1  
Stefan    Joakim 1  4 
Anette    Irene 1  3 
summa: 0 0 0 summa: 13 6 14 
33. Människor borde upptäcka kyrkan, ta kyrkan på allvar 
34. Människor har mycket fördomar mot kyrkan 
35. Ifrågasättande kommentarer om människor och deras tro 

Sammanfattning 
Över hälften av prästerna (13/24) kommenterade människor och deras för-
hållande till kyrka på ett eller båda av följande sätt: människor borde upp-
täcka kyrkan och ta kyrkan på allvar samt att människor har mycket fördo-
mar mot kyrkan. Drygt en tredjedel av prästerna (9/24) kom med ifrågasät-
tande kommentarer om människor och deras tro, t ex att ”de förstår inte”, att 
de är omedvetna och borde tänka efter, att de är nonchalanta beträffande 
förrättningar, att de utövar privatreligiositet på ett sekulariserat sätt. 

Hur uppfattar man begreppet religiositet? 
Denna redovisning följer de kategorier om religiositet som tagits upp angå-
ende bearbetningen (sid 83-84); dessa står under tabell 27. Flertalet präster 
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(20/24) och hälften (11/24) av församlingsborna gav uttryck för att man på 
många olika sätt kan beskriva att vara religiös, troende, kristen; några ex-
empel: 

Religiös: Att ha en längtan till något, någon som är större än oss människor 
och medvetandet om att ha denna längtan. Som gör att man uttrycker denna 
längtan, tänder ljus etc (Kristoffer 36 år, präst) 

Svenskens religion i mångt och mycket - tror på "något" det är något bortom 
bergen som Dan Andersson skrev, någonting men för pompöst med kyrkans 
Fader, Son och Ande (Kenneth 44 år, präst) 

Tror att Lena (i fallbeskrivningen) är som jag, tror att det nånstans finns nåt 
som man inte kan sätta ord på; stillheten, hav, tystnad, nåt nånstans, nåt som 
är lite bortanför vardagen (Berit 63 år, byrådirektör) 

Det är den känslan jag också får för kyrkan, lugnet och kontakt även om inte 
kallar Gud, en kontakt med nånting (Bodil 29 år, informatör) 

Några, såväl präster som församlingsbor, menade att detta att vara religiös, 
troende, kristen inte behöver ha samband med att gå i kyrkan; några exem-
pel: 

Kyrkan är inte nödvändig för tron, man kan hoppa över det ledet. Vi gör inte 
Gud en tjänst genom att gå i kyrkan (Kenneth 44 år, präst) 

Man kan ju var troende utan att man behöver gå i kyrkan, det finns inte så 
mycket tid idag, man prioriterar olika, då prioriterar man nog bort sånt (Har-
riet 41 år, dagmamma) 

De föregående utsagorna är närbesläktade med utsagorna från elva präster 
och en församlingsbo som uttryckte att alla människor är mer eller mindre 
religiösa; några exempel: 

Det finns ju nerlagt i varje människa, jag tror ju att Gudslivet finns inom var-
je människa (Göran 54 år, präst) 

Jag tror ju att alla människor har en bit av Gud inom sig, som alla människor 
känner till av och till, man kanske inte kopplar det till Gud och tro men den 
finns där (Sanna 41 år, fotvårdare) 

En annan syn på religiositet kom till uttryck hos sex präster som hade en mer 
avgränsad definition på att vara religiös, troende, kristen: 

Kristen måste ju som minsta krav, nån tro på Kristus som Guds son och nån 
delaktighet i nån församling - ser jag som minsta krav (Johannes 39 år, präst) 
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Det finns också en biblisk uppenbarelse, köper den alltid med hull och hår, 
köper inte Spong, jag tror Jesus gick på vattnet, men det är inte så viktigt ... 
vi har ju vår rationella förståelsevärld, det händer ju saker som man aldrig 
kan förklara, i historieforskningen görs Jesus till en upplyst man i 50-
årsåldern, tror jag inte ett dugg på (Christian 31 år, präst) 

För mig handlar det om relation, kraft, Jesus är för mig Guds son, det är den 
referensramen som jag fått genom uppväxten, i mitt eget växande, i bibelns 
uppenbarelse, påverkade av människor och olika samfund (Olle 57 år, präst) 

Denna syn ifrågasattes dock av tre präster som menade att kyrkans sannings-
anspråk har varit - och är – problematisk, några exempel: 

Vi anser att vi har sanningen som frikyrka eller sekt eller nånting - som inte 
stämmer överens med människors verklighet, och då ger människor upp, dom 
här 2/3-delarna och hittar andra vägar - och bara lämnar det (Annika 45 år, 
präst) 
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Tabell 27.  Antalet utsagor inom kategorierna 36-40 (se under tabellen) för för-
samlingsbor och präster angående religiositet 

 
Försam- 
lingsbor 
 

 
 

36 

 
 

37 

 
 

38 

 
 

39 

 
 

40 

 
 
Präster 
  

 
 

36

 
 

37 

 
 

38 

 
 

39

 
 

40 

Caroline   2   Gunilla 1  1  1 
Magdalena   3   Håkan 1  2  1 
Katrin   1   Sofia   1   
Kjell   2 1  Göran   6  1 
Julia   1 1  Annika 1  1   
Sonja   3   Charlotte   2  1 
Mårten      Ingela   1 1  
Bodil   1   Anna-Karin   2   
Berit   2   Monika   2   
Leif      Carina   1 1 2 
Marianne      Martin   1   
Hannes      Johannes  1   1 
Rikard   1   Johan   2   
Harriet    1  Kenneth  1 2 2 3 
Jonas   1   Kristoffer   3  1 
Sanna   2  1 Olle  1 2  1 
Jesper      Einar     1 
Ove      Margareta   1   
Reinhold      Jeanette   1   
Emil      Christian  1 2   
Thor      Cecilia  1 1   
Görel      Dag   3   
Stefan      Joakim  1   1 
Anette      Irene      
summa: 0 0 19 3 1 summa: 3 6 37 4 14 
36. Problematiskt med kyrkans sanningsanspråk 
37. Att vara religiös/kristen/troende har en avgränsad definition 
38. Att vara religiös/kristen/troende kan beskrivas på många olika sätt 
39. Att vara religiös, troende, kristen behöver inte ha samband med att gå i kyrkan 
40. Alla människor är mer eller mindre religiösa  

Sammanfattning 
Så gott som alla präster (20/24) och hälften av församlingsborna (11/24) 
delgav uppfattningar om en bred syn på religiositet, dvs att man kan beskriva 
religiositet på många olika sätt. Det handlade om uttalanden om en längtan 
efter något, att ta det inre livet på allvar, att det finns ”något bortom bergen”, 
att det finns något man inte kan sätta ord på som är bortanför vardagen etc. 
En fjärdedel av prästerna (6/24) framhöll en avgränsad definition på religio-
sitet som framför allt handlade om att tro på Jesus som Guds son. Fyra av 
dessa präster bejakade emellertid även en bred syn på religiositet. Som be-
skrivits tidigare (sid 66) fanns denna tudelning hos prästerna även när det 
gällde definition av ”kristen”: 12 präster definierade ”kristen” som relaterat 
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till Jesus Kristus samtidigt som nio av dessa också hade en bred syn på reli-
giositet. 

Beskrivning av olika grupper av präster  
När det gäller de ovan redovisade resultaten framkom att de intervjuade för-
samlingsborna som grupp hade i stort samma synpunkter då det gällde deras 
syn att gudstjänster ofta är stela och svårtillgängliga, att man önskar att en 
präst ska vara på samma nivå som man själv och inte sätta sig över andra och 
att religiositet kan definieras på olika sätt. Prästerna däremot visade sig vara 
en heterogen grupp. Det var därför angeläget att karaktärisera olika grupper 
av präster med utgångspunkt i deras utsagor.  

Vid redovisningen i föregående avsnitt av de olika områdena av utsagor 
inom religiositet, kyrkan och kyrkans verksamhet framkom inom varje om-
råde olika inriktningar. Beträffande kyrkans kontakt med församlingsbor 
fanns det präster som i första hand betonade vikten av kyrkans undervisning 
av den kristna tron - medan andra framför allt betonade att möta människor 
och deras livsfrågor. När det gällde prästrollen föreföll det finnas en polari-
sering mellan betoningen på att undervisa i kristen tro och på att vara sam-
talspartner i existentiella och andliga frågor240. När det gällde synen på guds-
tjänster verkade spänningen finnas mellan uppfattningen att gudstjänster bör 
utformas så att de möter människors existentiella och andliga behov241 kontra 
synen på gudstjänsterna i sin nuvarande utformning som kyrkans kärna. Vad 
gäller synen på religiositet framkom dels en avgränsad syn utifrån en konfes-
sionell definition, dels en bred syn utan konfessionell innebörd. 

Dessa åtskillnader som framkommit ur empirin kan spaltas upp som två 
ytterlighetspositioner (tab 28). Jag kommer i fortsättningen att benämna dem 
”sändarorientering” respektive ”mottagarorientering”. 

                               
240 Man framhöll att en präst ”inte skulle sätta sig över” varav jag drar slutsatsen att man ville 
ha möjligheten att kunna prata med prästen om det som berör.  
241 Man framhöll att gudstjänster är ”Stela och svårtillgängliga” varav jag drar slutsatsen att 
man tyckte att gudstjänster skulle beröra människor om det som var angeläget.  
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Tabell 28.  Polariseringar i föreställningar om kyrkan inom olika områden utifrån de 
empiriska resultaten 

 
Områden 

 
Sändarorientering 
 

 
Mottagarorientering 

Religionsbegrepp Religion i snäv mening, en 
avgränsad definition 

Andlighet i vid mening, en 
bred definition 

Kontakt med församlingsbor Betoning på att få människor 
att förstå och leva efter kyr-
kans trosbekännelse 

Betoning på att samtala med 
människor om existentiella 
och andliga frågor 

Prästens roll Betoning på att undervisa i 
kristen tro 

Betoning på att samtala med 
människor om existentiella 
och andliga frågor 

Syn på gudstjänster Kyrkans kärnverksamhet som 
människor borde upptäcka 
och ta på allvar 

Bör utformas så att de till-
fredsställer människors exis-
tentiella och andliga behov 

Syn på “folk i allmänhet” Människor har ännu inte 
förstått att Gud är avgörande i 
deras liv 

Människor är religiösa varel-
ser - var och en på sitt sätt 

Styrning av kyrkans verk-
samhet 

Episkopal styrning Folklig styrning 

I inledningskapitlet presenterades flera undersökningar avseende föreställ-
ningar och förväntningar på kyrkan där man fann en polarisering mellan 
olika sätt att se på kyrkans uppgift, olika kristendomstolkningar, olika kyr-
kosyn, olika sätt att se på kyrkans orientering mot medlemmarna samt olika 
förhållningssätt i prästrollen (sid 23, tab 4). Resultaten från föreliggande 
intervjuundersökning pekar på en motsvarande polarisering mellan två ytter-
lighetspositioner utifrån ett flertal perspektiv - vilket framgår av figuren 
ovan (tab 28). 

Denna teoretiska/hypotetiska konstruktion med sändarorientering respek-
tive mottagarorientering utifrån de empiriska resultaten innebar ytterligare 
ett steg i den kvalitativa analysprocessen avseende abstraktionsnivå, såtillvi-
da att utsagorna som tidigare inordnats i kategorier nu via kategorierna in-
ordnas i två ytterlighetspositioner (fig 1). 

 

Figur 1. Nivåer avseende abstraktion i analysen av kvalitativa data i undersökningen 
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”Sändarorientering” respektive ”mottagarorientering” kan betraktas som 
idealtyper. En idealtyp är ett av Max Weber myntat begrepp som innebär att 
man betonar vissa drag så att den s k idealtypen/positionen blir renodlad. De 
betonade egenskaperna bildar en hypotetisk konstruktion som knappast finns 
i verkligheten - på samma sätt som det inte finns någon enskild person som 
motsvarar den statistiska bilden av en ”Medelsvensson”242.  

Sändarorientering respektive mottagarorientering kan ses som svar på frå-
gan till prästerna ”Vilken är kyrkans uppgift?” Utifrån de skillnader som 
framkommit i de perspektiv som spaltats upp i tabell 28 vill jag karakterisera 
begreppen på följande sätt:  

Sändarorientering innebär en strävan efter att få människor att ta sin ut-
gångspunkt i en given livsåskådning utifrån en avgränsad syn på religiositet. 
Livsåskådningen kan beskrivas utifrån kyrkans trosbekännelse. Kyrkans 
uppgift är att hålla fast denna och alltid förkunna den. Det innebär t ex att 
undervisa i kristen tro och att vägleda och stödja församlingsbor i att läsa 
bibeln och att be. Följaktligen ser man prästens främsta uppgift som att för-
medla ett kristet budskap. Man har en avgränsad syn på religiositet och me-
nar att kristen tro definieras utifrån vissa kriterier, t ex att Jesus är Guds son. 
Tonvikten ligger vid tros- och gudstjänstgemenskap. Gudstjänsten ser man 
som kärnan i kyrkans verksamhet; kyrkans hjärta. Präster med en sändarori-
entering kan förstå att ovana kyrkobesökare kan uppfatta gudstjänsterna som 
stela och otillgängliga. De anser och önskar att församlingsbor skulle upp-
täcka kyrkan och ta den på allvar. De menar att människors fördomar är ett 
hinder för att närma sig kyrkan. Man anser att kyrkans folk, snarare än för-
troendevalda, bör ha mycket större inflytande i kyrkan och församlingarna 
än vad som nu är fallet.  

Mottagarorientering innebär att en strävan efter att få människor att ta sin 
utgångspunkt i en egen livsåskådning utifrån en bred syn på religiositet. 
Religiositet och andlighet kan komma till uttryck på många olika sätt hos 
människor - och livsåskådningen har således en individuell tolkning. Man är 
inställd på att möta människor på en jämbördig nivå i en dialog, i deras var-
dag, deras livsfrågor, existentiella funderingar och andliga erfarenheter. 
Präster med denna inriktning konstaterar och beklagar att kyrkan misslyckats 
med att bemöta människor på detta sätt. Gudstjänsterna ser man generellt 
som problematiska på så sätt att de är stela och svårtillgängliga och inte be-
rör människor, något man skulle vilja ändra på. Präster med en mottagarori-
entering är positiva till idén   med en folkkyrka där många olika röster får 
höras utan att någon har tolkningsföreträde. Att anpassa kyrkans verksamhet 
till dagens samhälle ser man som önskvärt och självklart.  

Man kan även tala om en sändar- respektive mottagarinriktning hos för-
samlingsborna, något som jag återkommer till senare i detta kapitel. 

                               
242 Idealtyp enligt htpp://sv.wikipedia 
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Ett kontinuum från sändarorientering till mottagarorientering 

I avsikt att pröva om denna teoretiska konstruktion med sändarorientering 
respektive mottagarorientering utifrån de empiriska resultaten kunde förklara 
skillnaderna mellan prästerna, avseende deras utsagor om religiositet, kyrkan 
och kyrkans verksamhet, granskades samtliga 41 kategorier som beskrivits 
tidigare (sid 83-84). Vid granskningen visade det sig att huvuddelen av utsa-
gorna (86%) kunde sammanföras till de två ytterlighetspositionerna (tab 29). 
Genom konstruktionen med sändar- respektive mottagarorientering kan man 
således identifiera två kvalitativt olika uppfattningar, som omfattar större 
delen av variationen i uppfattningar, dvs merparten av utsagorna hos de in-
tervjuade personerna. 

Tabell 29.  Uppdelning av samtliga 41 kategorier av utsagor i mottagarorienterade 
respektive sändarorienterade kategorier samt övriga  

Kategorier av utsagor som hänförts till sändarorienterade kategorier av utsagor 

Kategorier  Antalet utsagor 
  5. Kyrkan måste vara KYRKA; lära ut om kristen tro, ha Jesus i cent-

rum, framhålla bibelläsande och bön, våga utmana 
33 

  7. Gudstjänsten är en kärnverksamhet i kyrkan 6 
10. Det stela ovana i gudstjänster får man kämpa sig igenom 3 
14. Dopet är ett sakrament där Gud handlar  3 
18. Negativt med politikerstyre 10 
19. Kyrkan bör vara mer episkopal; biskopar, präster och anställda bör 

ha mer inflytande 
4 

20. Önskan om en enhetlig kyrka 6 
23. !nte angeläget med modernisering i kyrkan  1 
27. En präst ska tydligt förmedla ett kristet budskap till människor 12 
30. En präst ska vara en fadersfigur för människor 0 
32. Människor borde upptäcka kyrkan, ta kyrkan på allvar 13 
33. Människor har mycket fördomar mot kyrkan 6 
34. Ifrågasättande kommentarer om människor och deras tro 14 
37. Att vara religiös/kristen/troende har en avgränsad definition 6 
 summa: 117 
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Kategorier av utsagor som hänförts till mottagarorienterade kategorier av utsagor 
Kategorier  Antalet utsagor  
  2. Kyrkan ska välkomna alla, bejaka, inbjuda till samtal om existentiella 

frågor, beröra människor i deras vardag 
18 

  3. Kyrkan har misslyckats med att beröra människor i deras vardag, 
inbjuda till samtal om existentiella frågor 

6 

  9. Gudstjänster är ofta stela, svårtillgängliga, berör inte 1 
  8. Gudstjänstens form stänger ute ovana 9 
11. Viktigt uppmärksamma gudstjänstbesökare 5 
12. Gudstjänsternas utformning är ett stort strukturproblem 2 
13. Önskvärt med modernisering av gudstjänster 1 
15. Dopet innebär att människor bekräftar ett barns födelse 1 
17. Utmärkt med idén om folkkyrkan 2 
22. Angeläget med modernisering i kyrkan 8 
28. En präst ska vara medkännande, lyssna och tycka om människor 8 
29. En präst ska vara på samma nivå, inte sätta sig över människor 7 
36. Problematiskt med kyrkans sanningsanspråk 2 
38. Att vara religiös, troende, kristen kan beskrivas på olika sätt 37 
39. Att vara religiös, troende, kristen behöver inte ha samband med att gå 

i kyrkan 
4 

40. Alla människor är mer eller mindre religiösa 13 
 summa: 124 

Kategorier av utsagor som ej hänförts till mottagar- eller sändarorienterade kategorier 
av utsagor p g a dess allmängilighet 

Kategorier  Antalet utsagor 
  1. Kyrkan har en bra verksamhet som fyller en viktig funktion för 

människor 
2 

  4. Kyrkan har misslyckats med att nå ut till människor 7 
21. Kyrkan befinner sig i kris 2 
24. Kyrkan måste bli bättre på att saluföra det man håller på med 2 
25. Problematiskt med konflikterna i kyrkan 5 
 summa: 18 

Kategorier av utsagor som skattats som  “övriga kommentarer” och sålunda ej hänförts 
till mottagar- eller sändarorienterade utsagor 

Kategorier  Antalet utsagor 
  6. Övriga kommentarer (om kontakter med församlingsbor) 3 
16. Övriga kommentarer (om gudstjänster) 7 
26. Övriga kommentarer (om kyrkans organisation) 3 
31. Övriga kommentarer (om präster) 4 
35. Övriga kommentarer (om människor) 1 
41. Övriga kommentarer (om religiositet) 2 
 summa: 20 

Att vissa kategorier hänfördes till mottagarorientering och inte sändarorien-
tering är begripligt, som kategorierna 2, 3, 13, 29, likaså att vissa kategorier 
hänfördes till sändarorientering och inte mottagarorientering som kategorier-
na 5, 18, 19, 27. Att andra kategorier hänförts till endera ytterlighetspositio-
nen är måhända inte lika begripligt och kan kräva en förklaring utifrån inne-
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hållet i utsagorna inom kategorin. Några exempel: kategori 5 “Gudstjänsten 
är en kärnverksamhet i kyrkan” skulle kunna ses som ett allmänt påstående. 
Men vad som framkommer i dessa utsagor (sid 91) visar på att kategorin bör 
hänföras till ”sändarorientering” t ex:  

Det som irriterar och skrämmer mig, kyrkan blir så mycket verksamhet, man 
tappar fokus, så många anställda som ser mässan som verksamhet och inte 
som hjärtat 

Kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, att döpa, att undervisa osv. Jag hör kol-
legor som säger det är så tråkigt att fira gudstjänst, jag är hellre ute på sko-
lor, det kan ju verka modernt men man förlorar grunden” (Kenneth 44 år, 
präst) 

Först och främst tänker jag på gudstjänsten, kyrkans uppgift är att fira guds-
tjänst 

Gudstjänsten - den kan vi aldrig kompromissa bort 

Det är troligt att prästerna avsåg huvudgudstjänsten kl 11 på söndagar, efter-
som de mestadels använde ordet gudstjänst i bestämd form: ”gudstjänsten”. 
Sådana uttalanden som utsagorna ovan kan te sig aningen paradoxala med 
tanke på att gudstjänstdeltagandet successivt sjunker, särskilt vad gäller hu-
vudgudstjänsten. Sistnämnda är ytterligare ett stöd för att kategorin hänförs 
till sändarorientering: prästerna är inriktade på att föra ut det kristna budska-
pet vid gudstjänster trots att gudstjänstdeltagarna blir allt färre. 

Kategori 23: “Människor borde upptäcka kyrkan, ta kyrkan på allvar” är 
likaledes inte ett allmänt påstående som framgår av innehållet i utsagorna 
(sid 100) utan implicerar värderingar om att människor inte förstår sitt eget 
bästa när de inte har kontakt med kyrkans verksamhet: 

Att människor upptäckte att kyrkan, se hur dom älskar varandra, att se att det 
var en trovärdighet med kärleken i kyrkan, hör ihop med ekumenik, se hur 
dom hör ihop i det viktigaste 

Folk vet inte om hur mycket bra verksamhet som finns. Folk måste ibland må 
så dåligt, känna behov, då söker man sig till kyrkan  

Att kyrkan blev mer relevant för människor, att det blev en väckelse, det man 
ser som viktigt idag är att spela på hästar, poker vare sig det finns pengar el-
ler inte, det är lite liv, torftigt, jag önskar att kyrkan blev viktig för männi-
skors hjärtan 

Kategorin 24 “Människor har mycket fördomar mot kyrkan” skulle i sig 
kunna vara ett neutralt påstående. Men innebörden i utsagorna (sid 100) vi-
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sar på att så inte är fallet utan antyder synpunkter på att människor inte prio-
riterar på rätt sätt, inte vill göra upp med sina fördomar etc: 

Så det är fördomar, tråkiga upplevelser och att man inte prioriterar, orkar inte, 
vill inte, har fullt upp med sin karriär etc  

Att folk inte söker sig till kyrkan mer än dom gör, en förförståelse: ’så och så 
är kyrkan’. … Det är både fördomar och bilder man har att kyrkan står för. 
Att massmedia tar upp sensationsnyheter, stärker det negativa, sekter, pedofi-
ler i USA - så är kyrkan  

Både kategori 23 och kategori 24 hänfördes således till sändarorientering 
eftersom de uttrycker att prästen har en uppfattning om vad som är det ”rät-
ta”, vilket kan tolkas som ett anspråk på att veta vad som är bäst för männi-
skor. På liknande sätt kan man hänföra övriga kategorier, dvs genom att stu-
dera innehållet i de aktuella utsagorna. 

Att kategori 4 ”Kyrkan har misslyckats med att nå ut till människor” inte 
hänförts till vare sig sändar- eller mottagarorientering beror på att den som 
tidigare nämnts (sid 86) innehåller utsagor som är dubbeltydiga, både sän-
dar- och mottagarorienterade. Resterande fem kategorier kunde inte själv-
klart hänföras till någon av de båda ytterlighetspositionerna mottagarorien-
tering respektive sändarorientering (tab 29) eftersom de uttrycker allmänna 
påståenden.  

Vid den ursprungliga uppdelningen av församlingsbornas och prästernas 
utsagor i 41 kategorier inom de fyra huvudområdena: kyrkan, präster, män-
niskor och religiositet fanns ett antal utsagor som endast kunde hänföras till 
dessa områden, men ej till någon kategori (sid 83-84). Dessa benämndes 
”Övriga kommentarer” och kunde heller inte hänföras till endera ytterlig-
hetspositionen. 

Prästernas placering på kontinuumet 
För att kunna beskriva de enskilda prästerna utifrån mottagarorientering och 
sändarorientering summerades för varje präst antalet utsagor inom de kate-
gorier som hänförts till mottagarorienterade respektive de som hänförts till 
sändarorienterade. För att få fram var på kontinuumet mottagarinriktning - 
sändarinriktning som varje präst kunde placeras beräknades summan av an-
talet sändarinriktade utsagor minskat med antalet mottagarinriktade utsagor 
för varje präst för sig (tab 30). Det innebar att varje präst placerades på ett 
kontinuum mellan de båda tänkta ytterlighetspositionerna. Ytterlighetsposi-
tionerna, dvs att en prästs samtliga utsagor stämde överens endast med be-
skrivningen i den ena ytterlighetspositionen och ingen i den andra positio-
nen, går sällan att finna i verkligheten. Det sannolika är att varje präst befin-
ner sig någonstans mellan dessa ytterlighetspositioner. 
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Tabell 30.  Summan av antalet utsagor i sändarorienterade kategorier minus antalet 
utsagor i mottagarorienterade kategorier hos prästerna 

 
 
 
Präster 

 
A. Antalet 
utsagor i 
sändar- 
orienterade 
kategorier  

 
B. Antalet 
utsagor i 
mottagarori-
enterade 
kategorier  

 
C. Summan av antalet 
utsagor i sändaroriente-
rade kategorier minus 
mottagarorienterade 
kategorier (A minus B) 

 
Typ av orientering: 
Sändarorientering, 
mottagarorientering 
eller ingetdera 

Gunilla 0 10 -10 Mottagarorientering 
Håkan 3 12 -9 Mottagarorientering 
Sofia 1 8 -7 Mottagarorientering 
Göran 2 8 -6 Mottagarorientering 
Annika 1 6 -5 Mottagarorientering 
Charlotte 3 8 -5 Mottagarorientering 
Ingela 0 5 -5 Mottagarorientering 
Anna-Karin 1 5 -4 Mottagarorientering 
Monika 1 5 -4 Mottagarorientering 
Carina 3 6 -3 Mottagarorientering 
Martin 2 4 -2 Mottagarorientering 
Johannes 3 4 -1 Mottagarorientering 
Kenneth 9 9 0 Ingetdera 
Johan 3 3 0 Ingetdera 
Kristoffer 5 4 1 Sändarorientering 
Olle 6 5 1 Sändarorientering 
Einar 5 3 2 Sändarorientering 
Margareta 4 1 3 Sändarorientering 
Jeanette 8 3 5 Sändarorientering 
Cecilia 7 2 5 Sändarorientering 
Christian 11 7 6 Sändarorientering 
Dag 11 4 7 Sändarorientering 
Joakim 13 3 10 Sändarorientering 
Irene 15 0 15 Sändarorientering 
summa 117 

(48%) 
125 

(52%) 
  

Som framgår av tabellen ovan har de flesta präster utsagor både i mottagar-
orienterade och sändarorienterade kategorier. Men proportionen sändarori-
enterade kategorier i förhållande till mottagarorienterade kategorier varierar. 
Utifrån tabell 30 kan man beteckna Gunilla som en präst i ytterlighetsposi-
tionen mottagarorientering eftersom man i hennes intervjuberättelse endast 
fann mottagarinriktade utsagor. På samma sätt kan man beteckna Irene som 
en präst i ytterlighetspositionen sändarorientering eftersom det i hennes svar 
på intervjufrågorna endast fanns sändarinriktade kategorier av utsagor.  

Teologiska implikationer av denna indelning kommer att diskuteras i ka-
pitel 6, dvs vilken syn på religiositet, kyrkan och kyrkans verksamhet som 
finns implicit i de båda ytterlighetspositionerna. 

Det finns självklart inte en enda given uppdelning av kategorierna i ytter-
lighetspositionerna mottagarorientering och sändarorientering. Som framgått 
tidigare kunde prästerna i huvudsak fördelas i två grupper utifrån kategorier-
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na 2-5 angående kontakten med församlingsborna (tab 22, sid 88). Relevan-
sen av uppdelningen i mottagarorientering och sändarorientering styrks av 
det faktum att om man enbart utgår från utsagorna enligt kategorierna 2-5, så 
leder denna till i stort sett samma uppdelning av prästerna som om man utgår 
från samtliga de 30 kategorier som hänförs till mottagar- respektive sändar-
orientering (tab 29, sid 108). Det innebär att om man endast utgår från detta 
fåtal kategorier så får man i stort samma fördelning av prästerna vad gäller 
ytterlighetspositionerna, däremot förändras några av mittpositionerna.  

Sammanställningen av enskilda präster utifrån deras placering på konti-
nuumet sändarorientering - mottagarorientering (tab 30) kan åskådliggöras 
genom stapeldiagram. Ungefär hälften av prästerna hade utsagor i kategorier 
med en övervägande sändarorientering medan den andra hälften hade utsa-
gor i kategorier med en övervägande mottagarorientering (fig 2). För präs-
terna var genomsnittsåldern i gruppen med sändarinriktning respektive mot-
tagarinriktning i stort sett identisk (46 respektive 45 år).  

 

Figur 2.  Summan av varje prästs sändarinriktade utsagor minus mottagarinriktade 
utsagor 

Avsikten med dessa stapeldiagram är i första hand att illustrera fördelningen 
av präster på kontinuumet, inte att åskådliggöra individuella präster. Fördel-
ningen visar att mottagarorientering och sändarorientering förekommer i 
ungefär samma utsträckning bland de präster som intervjuats. Generaliser-
barheten av dessa resultat kommer att diskuteras i kapitel 5.  

Som jämförelse gjordes samma förfarande beträffande församlingsbornas 
uttalanden, dvs att man beräknade summan av de olika typerna av utsagor 
(tab 31). 
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Tabell 31.  Summan av antalet utsagor i sändarorienterade kategorier minus antalet 
utsagor i mottagarorienterade kategorier hos församlingsborna  

 
 
 
Försam- 
lingsbor 

 
A. Antalet 
utsagor i 
sändarori-
enterade 
kategorier  

 
B. Antalet 
utsagor i 
mottagar-
orientera-
de katego-
rier  

 
C. Summan av antalet 
utsagor i sändarorientera-
de kategorier minus mot-
tagarorienterade kategori-
er (A minus B)  

 
Typ av orientering: 
Sändarorientering, 
mottagarorientering 
eller ingetdera 

Caroline 0 6 -6 Mottagarorientering 
Magdalena 0 5 -5 Mottagarorientering 
Katrin 0 5 -5 Mottagarorientering 
Kjell 0 5 -5 Mottagarorientering 
Julia 0 4 -4 Mottagarorientering 
Sonja 0 4 -4 Mottagarorientering 
Mårten 0 4 -4 Mottagarorientering 
Bodil 0 4 -4 Mottagarorientering 
Berit 0 2 -2 Mottagarorientering 
Leif 0 2 -2 Mottagarorientering 
Marianne 0 2 -2 Mottagarorientering 
Hannes 0 2 -2 Mottagarorientering 
Rikard 0 2 -2 Mottagarorientering 
Harriet 0 2 -2 Mottagarorientering 
Jonas 0 2 -2 Mottagarorientering 
Sanna 1 3 -2 Mottagarorientering 
Jesper 0 1 -1 Mottagarorientering 
Ove 0 1 -1 Mottagarorientering 
Reinhold 0 1 -1 Mottagarorientering 
Emil 1 1 0 Ingetdera 
Thor 0 0 0 Ingetdera 
Görel 0 0 0 Ingetdera 
Stefan 0 0 0 Ingetdera 
Anette 1 0 1 Sändarorientering 

 summa 3 
(5%) 

58 
(95%) 

  

Som framgår av tabellen har flertalet församlingsbor, utifrån sina utsagor, en 
mottagarorientering som huvudsakligen berörde att man uppfattar gudstjäns-
ter som stela och svårtillgängliga, att man önskar att en präst ska vara på 
samma nivå och inte sätta sig över människor och att religiositet kan ut-
tryckas på många olika sätt. Församlingsborna hade sammanlagt 5% sändar-
inriktade utsagor och 95% mottagarinriktade utsagor (tab 31). Motsvarande 
siffror för prästerna var 48% sändarinriktade utsagor och 52% mottagarinrik-
tade (tab 30). Det är således en klar skillnad i föreställningarna om religiosi-
tet och kyrka mellan församlingsbor och präster. Församlingsbornas placer-
ing på kontinuumet sändarorientering - mottagarorientering (tab 31) kan 
också i likhet med prästerna illustreras genom stapeldiagram (fig 3). 
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Figur 3.  Summan av varje församlingsbos sändarinriktade utsagor minus mottagar-
inriktade utsagor  

Livsåskådning utifrån sändar- och mottagarorientering 
Ett försök att skatta prästernas livsåskådning med utgångspunkt från de 
aspekter som enligt Jeffner ingår i en sådan definition, nämligen: a) teorier 
och föreställningar om livet och tillvaron, b) ett centralt värderingssystem 
samt c) grundhållning, gjordes för vardera gruppen präster med sändarinrikt-
ning respektive mottagarinriktning (tab 32). Jag gjorde skattningarna utifrån 
innehållet i vardera gruppens utsagor. 
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Tabell 32.  Beskrivning av livsåskådningsbegreppets delaspekter utifrån ytterlig-
hetspositionerna sändarinriktning respektive mottagarinriktning 

 
 
Livsåskådning  
enligt Jeffner 

 
Sändarinriktning 
 

 
Mottagarinriktning 
 

                        
                       Teorier och föreställningar om livet och tillvaron 

Hur man ser på universum Gud är kärnan i allt liv Människorna är kärnan i allt 
liv 
 

Hur man ser på människan Människor förstår inte sitt 
eget bästa; de borde upp-
täcka kyrkan och ta den på 
allvar 
Människor har fördomar mot 
kyrkan 

Varje människa har rätt till 
sin tolkning: ingen, inte ens 
en präst, kan göra anspråk på 
“Sanningen” 
Ingen människa har rätt att 
sätta sig över någon annan 
 

Hur man ser på samhället 
(i detta fall: hur man ser på 
kyrkan) 

Kyrkan bör styras av de som 
är insatta 
Biskopar, präster och an-
ställda bör ha mer inflytande 
i kyrkan 

Utmärkt med idén   om 
folkkyrkan 
Kyrkan och dess gudstjänster 
bör anpassas till människor-
na på 2000-talet 

   
Tolkningar av konkreta hän-
delser som har betydelse för 
en persons sätt att uppfatta 
världen 

Gud har uppenbarat sig 
genom Jesus Kristus 
Gud ingriper i dopet 
 

Egna inre andliga/religiösa 
upplevelser tillmäts värde 

                                                
Ett centralt värderingssystem 

 

Värderingar av det angelägna 
och önskvärda i livet 

Att människor har Jesus i 
centrum, läser biben och ber, 
samlas till gudstjänst 
Att kyrkan lär ut om kristen 
tro och att kyrkan blir en och 
enhetlig 
 

Att människor ska lyssna på 
varandra, bejaka varandra 
och samtala med varandra 
Att kyrkan ska möta och 
bejaka alla människor, var 
och en utifrån sin vardag och 
sin tro 
 

Plikter, dvs de handlingar vi 
anser oss skyldiga att 
göra/inte göra 
 

Att utmana människor kring 
den kristna tron 
 

Att möta alla människor med 
respekt oavsett vad man tror 
på 

Dygder; en varaktig bered-
skap att handla i enlighet med 
vissa moraliska motiv 
 

Att framhålla det kristna 
budskapet; Jesus Kristus 

Att söka efter sin andlighet 

 Grundhållning  
Grundstämning, svar på 
frågan: Hur känns det att 
leva? 

Pessimistiskt - eftersom 
samhällsutvecklingen går åt 
fel håll genom att männi-
skorna alltmer avkristnas 

Optimistiskt - eftersom 
samhällsutvecklingen inne-
bär nya möjligheter; t ex 
varje människas öppenhet 
för egen andlighet 
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I detta försök att illustrera Jeffners livsåskådningsaspekter utifrån det jag 
uppfattat som kärnan i prästernas uttalanden framstår några tydliga skillna-
der. Den ena handlar om utgångspunkten. I sändarinriktningen är utgångs-
punkten Gud och det kristna budskapet. I mottagarinriktningen är utgångs-
punkten människorna och deras erfarenheter. Den andra skillnaden finns i 
grundstämningen. I sändarinriktningen har känslan tolkats som pessimistisk 
eftersom människor inte lever med (hur man traditionellt uppfattar) Gud och 
det kristna budskapet som utgångspunkt för livet. I mottagarinriktningen har 
känslan tolkats som optimistisk: man kan uppfatta det så att samhällsutveck-
lingen har befriats från en tvingande kyrklig religiositet och därmed öppnas 
möjligheter för människor att utifrån egna erfarenheter söka andlighet. De 
ovan beskrivna skillnaderna kommer att diskuteras i kapitel 6 utifrån deras 
teologiska implikationer.  

Beskrivningar av enskilda präster med sändar- respektive 
mottagarorientering  
Tillvägagångssättet att placera prästerna på ett kontinuum mellan ytterlig-
hetspositionerna sändarorientering och mottagarorientering är en teoretisk 
konstruktion. Den grundar sig på skattningar av antal och innehåll i utsagor. 
Utgångspunkten är mätningar på ordinalnivå243, dvs man kan uttala sig om 
vilka präster som är mer eller mindre mottagarinriktade än andra, men större 
mätprecision än så finns inte underlag för. För att pröva om tillvägagångssät-
tet återspeglar ett kontinuum av sändarorienterade präster och mottagarorien-
terade präster återges i det följande sammanfattande beskrivningar av de tre 
präster som ligger längst ut på kontinuumet avseende sändarorientering samt 
de tre prästerna längst ut på kontinuumet avseende mottagarorientering. Ett 
annat skäl till dessa sammanfattningar är att ge en mer levande bild än tabel-
ler och sammanställningar kan ge.  

Tre präster244 som bedömts ha en sändarorientering  

Dag 59 år, präst  

Dag förlorade ett av sina barn i en bilolycka. En tid senare såg han i en dröm 
himlen som öppnade sig och änglar som dansade på en grönskande äng 
runtom en liten flicka och sjöng, ”hon är hos oss, vi är glada att hon är här”. 

                               
243 Nominalnivå innebär att man kan endast kan särskilja de objekt man mäter, t ex honkatter 
och hankatter.  Ordinalnivå innebär att man kan mäta vad som är större eller mindre, t ex 
Katten är ”lite kelig” eller “mycket kelig”. Intervallskala innebär en precision där skalstegen i 
mätningarna är lika stora, t ex ”Min katt väger 7 kg, din katt väger 3 kg, således väger min 
katt 4 kg mer än din katt”. 
244 Samtliga sammanfattande beskrivningar av präster respektive församlingsbor utgår från 
deras egna ord, såväl uttalanden som värderingar. Det enda som ändrats är personliga data för 
att bibehålla sekretessen. 
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Det bekräftade Dags egen tro på liv efter detta, han hoppas få återse sin dot-
ter. Dag har varit med om åtskilliga påfrestningar i livet både under uppväx-
ten och senare: ”livet är så oerhört svårt, arbetsamt, det enda som bär är att 
tro på något annat, en icke-lidandets tillvaro. De fattiga, deras lidande i sina 
prövningar stärker min tro på evigt liv”. Vid ett tillfälle när han var djupt nere 
hörde han en röst i sitt arbetsrum "ser du inte att också jag sitter här med dig", 
och hans upplevelse var ”jag uppfattade det som Herren, det har gett mig 
styrka, milstolpe i livet”.  

”Glädjen är mitt arbete” säger Dag, men församlingen har utmärkt sig genom 
personalkonflikter. ”Jag måste hitta en form för att skilja på mitt privata liv - 
och arbete. Måste kräva av tonåringarna hemma att dom ska ta hänsyn, det är 
ju frigörelse, tufft att säga ifrån när dom inte respekterar mig - och så stå här i 
kyrkan och säga att vi ska älska varandra”. 

Dag kan känna sig intensivt närvarande i predikstolen: ”när jag själv tycker 
att texten, som jag har jobbat mig igenom och stött på motstånd, plötsligt se 
att jag ändå finns i texten, att jag kan uttrycka min glädje i tro på Gud, tro på 
hopp, att det lyfter mig”. Dag förstår att människor kan uppfatta gudstjänster 
som stela men han menar att ”det är också en anledning att gå i kyrkan för att 
det är så himla tråkigt, det måste ju finnas något mer”. 

Kyrkan är för Dag ”där dom församlade sjunger och ber och läser ur bibeln, 
verksamheten försöker ge struktur åt dom andliga erfarenheterna. Om man 
ska veta något om kyrkan - gå till gudstjänst så får du veta vad kyrkan tror, 
dom som läser trosbekännelsen”. Dag önskar att kyrkan blir tydligare och att 
alla som kommer till gudstjänst och deltar i kyrkans arbete ska känna det som 
en utmaning till ett avgörande: ”Vad vill jag med kyrkan, varje människa bör 
ställa sig den frågan. Varför arbetar jag som präst? Vad är min kallelse?” Dag 
har svårt för präster med egocentriska drag: ”predikstolen är inte SE MIG, 
man ska vara genomskinlig, se Kristus, inte mig”. Han menar att prästens 
viktigaste uppgift är att tillhandahålla en tro och en tolkning som är väl för-
ankrad i teologin och kyrkans historia; ”inte för mycket flum, det tycker jag 
inte om, folk behöver höra fakta. Vi är samlade här för att tillbe Gud”. 

Dag önskar mer frivillighet och engagemang, att församlingen ska bära kyr-
kan och inte personalen. Han önskar också att ”kyrkan ska bli tydligare, sär-
skilt med att ta fram sin tro på Jesus - budskapet är det centrala”. Dag avslu-
tar intervjun med att säga att kyrkan är ett naturligt livsrum för honom och att 
den alltid har varit det. 

Irene 58 år, präst 

När jag en måndagsförmiddag träffar Irene berättar hon att hon känt sig så 
nöjd med sin predikan och känt stor glädje i gudstjänsten dagen innan, dess-
utom hade hon lyckats lösa söndagskrysset i DN! Det som ger Irene livsmod 
är kort och gott tron. Hon berättar om starka upplevelser av närvaro i livet när 
hon känner att hon får svar på sina böner: ”en söndagskväll bad jag och min 
son om en cykel till honom, min man var arbetslös och vi hade helt enkelt 
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inte råd. På måndagen frågade en granne om jag ville ha hennes vuxne sons 
pojkcykel!” 

Irenes funderingar kring fallbeskrivningen med Hans är ”det är ju en person 
som inte har någon vana av att gå i kyrkan, som inte har någon aning om vad 
det handlar om, han kunde gå nån alfakurs, gå lite fler gånger i kyrkan, få lite 
bredd - det vill man ju”.  

Irene tror att ”folk ber mer än vi tror, men tyvärr har det blivit mer vulgärt 
med tro på bibeln om fundamentalister och så, t ex Jersilds artikel (i DN går-
dagen om att göra upp med religionen) och Lena A om programmet i somras 
om Jesus att han inte var så kärleksfull, dom bidrar till förakt för våra känslor 
på ett orättvist sätt, viktigt med dialog, att folk får ny kunskap”.  

Beträffande kyrkan tycker Irene att det är bra att ”vi har våra gudstjänster 
med predikningar, nattvard och bibelläsning”. Irene önskar en mer episkopal 
kyrka och att biskoparna får mer att säga till om, t ex vid anställningar av 
präster: ”det är så konstiga intervjuer, som om man sökte en tjänst på kon-
tor”. Hon betonar det särskilda i att vara präst: ”man har fått en specifik kal-
lelse, man är vigd, man har fått nycklarna, nåd eller vad jag ska säga”. Irene 
menar också att det inte är någon idé att kliva ner från piedestalen ”för folk 
sätter upp en där igen. Man måste ändå få vara präst, att man följer kyrkans 
bekännelse”. 

Irene skulle vilja ha mer betoning på undervisning, t ex i alfagrupper inom 
kyrkans ram. Hon önskar också att kyrkan finge de medel som skulle kunna 
göra den ”mer tydlig i samhället och att den fick mer respekt, att människor 
besinnar sig”. Irene frågar sig hur man ska komma till en dialog om samhälls-
frågor: ”vi kan ju inte bara ge avkall på det vi står för”. Hon är tveksam till 
privatreligiositet som hon hört talas om och läst om i flera undersökningar: 
”folk ber - tyvärr är det sekularisering”.  

Joakim 29 år präst  

I ungdomsåren var Joakim ateist och hade ett stort intresse för religion därför 
att han såg den som tecken på ett mentalt problem hos människor - i Marx’ 
anda. Han hade också flera depressioner och ångestattacker. ”I ett läge när 
jag var fruktansvärt dålig bad jag om hjälp utan att förvänta att något skulle 
hända. Det bara blixtrade - jag hade inte förstått tidigare - Gud fanns - en 
kristallklar insikt”. Prästvigningen var en av de mest betydelsefulla händel-
serna för Joakim: ”Nu förbereder jag mig inte, nu är jag färdig”.  

Nu är Joakim gift, väntar sitt första barn och har just skaffat en hundvalp - 
och är ganska tillfreds med livet: ”jag är en väldigt enkel person, ge mig god 
mat, vin, trevligt sällskap, jag begär inte mer än så!” Angående barndop fun-
derar han: ”föräldrar vill döpa sitt barn i kyrkan för att dom tycker det är så 
vackert men varför är det så vackert? Det är problematiskt som präst, denna 
omedvetenhet, skulle vilja att dom försökte se något mer själva innan dom 
döpte barnet. Som präst har jag dopsamtal, i 1 av 20 hamnar jag i att man 
kommer dom in på livet, men vanligen... ” 
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Han är rädd för att bli senil: ”då försvinner jag fort, kan ju komma redan i 40-
årsåldern. Jag är inte rädd för att dö, men bli ett vårdpaket”. Om döden säger 
han ”Den abstrakta döden, tomhet, att inte finnas till - den skrämmer skiten 
ur mig. Den som är kristen är/ska inte vara rädd för att dö. Jag är rädd för att 
dö”. Joakim tycker att folk har en konstig inställning till begravningar: ”ver-
kar inte ta döden på allvar, ställer inte in en helg på landet för en begravning 
eller barnbarnet som ska spela basketmatch”.  

När det gäller gudstjänsten menar Joakim att ”det är ingen logik hur man sit-
ter och står, det har vuxit fram genom gudstjänstordningen, vi odlar ju ett 
eget språk och beteendemönster som inte är förankrat hos folk, det blir kons-
tigt och obegripligt, vi gör vårt bästa för att den ska bli svårtillgänglig”. Om 
en verkligt riktig präst säger Joakim: ”han ska vara en tydlig och passionerad 
gudstjänstledare och vara en lärare; det är det viktigaste i prästens jobb”. Han 
poängterar att hans uppdrag är ”att vara det gudomliga ordets tjänare”. 

Joakim säger sig ha ett problematiskt förhållande till kyrkan: ”jag älskar kyr-
kan, ser samtidigt att den är så konstig, så svårt veta vad man ska tycka. Pro-
blematiskt att kyrkan definierar sig som en folkkyrka, är det en vettig ideolo-
gi? Det premierar en omedveten kristen tro och en passiv religiositet där kyr-
kan inte utmanar”. En av Joakims önskningar för kyrkan är att ingå ett uni-
onsavtal med en annan kristen kyrka: ”så att vi inte kan fatta beslut på 
kyrkomötet utan att vara överens med den andra kyrkan, andra behöver ha 
makt och inflytande över oss, vi behöver ha ett mer världsvitt perspektiv”. 

Att människor inte söker sig till kyrkan menar Joakim bl a beror på ett kyrk-
ligt misslyckande ”kyrkan, som i grunden är konservativ, kyrkans motstånd 
när en äldre världsbild gick i graven, bekämpat mot ett nytt tänkande, ett för-
legat tänkande”. Han anser att kyrkan hade kunnat hantera detta problem 
bättre om inte kyrkans bekämpats av andra ideologier, t ex arbetarrörelsen - 
och avslutar med ”sista åren har kyrkan blivit jätteintressant”. 

I dessa beskrivningar finns exempel på uttalanden enligt de kategorier som 
benämnts innefatta sändarorienterade utsagor (sid 108). Man kan finna en 
del mottagarorienterade utsagor, men de sändarorienterade överväger. Präs-
terna som bedömts ha en sändarorientering verkar kämpa med sina uppgifter 
i vetskapen om att deras föreställning om hur det borde vara inte stämmer 
med vilken uppfattning människor i allmänhet har, vilket t ex visar sig i att 
folk inte kommer till kyrkan och att föräldrar döper barn huvudsakligen ”för 
att det är så vackert i kyrkan”. Dessa präster tycks göra sitt bästa utifrån sina 
grundvärderingar kring kyrkan och de verkar hoppas på en förändring av 
kyrkans funktion och roll i samhället. De håller fast vid att kyrkans utgångs-
punkt är Gud och det kristna budskapet och att det är prästens uppgift att 
föra ut detta. 
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Tre präster som bedömts ha en mottagarorientering  

Håkan 45 år, präst 

Håkan förlorade sin mamma och sin bror när han var 12 år. I samband med 
en bilolycka vid ungefär samma tidpunkt hade han en nära-döden-upplevelse 
som han tror påverkade hans val att bli präst. Han gifte sig i 30-årsåldern och 
fick så småningom egna barn. Vid intervjun står Håkan i begrepp att gifta om 
sig, han är skild sedan 3 år tillbaka. Några år före skilsmässan gick han in i 
väggen och genomgick därefter en mycket påfrestande terapi där allt som 
hänt under hans barndom togs upp: ”jag trodde min barndom var lycklig, 
men det var inte så, det terapeutiska arbetet, bitar har fallit på plats, en fasci-
nerande upplevelse, det har förändrat mitt liv dramatiskt mer än något annat 
gjort, nu är jag en helare människa - jag har gjort mitt livs resa”. 

Håkan hade för länge sedan en upplevelse av att vara intensivt närvarande, en 
upplevelse som han fortfarande minns i detalj: ”kommer ihåg mycket väl 
ögonblicket, sov i tält, Sarek, vaknade i gryningstimmen, solen hade inte rik-
tigt gått upp, jag följer solen över berget, livet återvände, en mycket stark 
upplevelse - befrielsens stund”.  

När det gäller gudstjänster funderar Håkan över rummets utformning: ”den 
där pampiga mäktiga kyrkan, den vanliga avlånga skapar ett avstånd”. Håkan 
säger att han är positivt inställd till en folkkyrka och menar att ”kyrkan kan-
ske är till just för inte särskilt troende: den ska vara så öppen; den som sätter 
sig i kyrkan och tänder ljus i kyrkan FÅR göra det, den som går på konsert 
FÅR göra det. En bejakare. Upplever du att du är bejakad, sedd, en kärleksre-
lation så är också kyrkan en bild för det i djup mening, kyrkan ska ta hand 
om dom som inte är sedda av andra”.  

Det som ger Håkan livsmod är: ”att det flödar nån form av ström i mig, inte 
elström, vatten, det är livgivande, få ta emot av andra människor och i guds-
tjänst. Ofta enskilda samtal, det handlar om livet självt, det bjuder sig själv, 
även om man börjar i en annan ände, även om man inte ger något, bara lyss-
nar, det här fantastiska, livet självt, livet som då blir naknast i dödens närhet”. 

Håkan tycker att en verkligt riktig präst ska vara ”sann mot sig själv, inte 
briljera med sin tro, våga leva med människor, våga visa ödmjukhet mot 
människor och deras tro”. ”Evangeliet är beroende av människor”, säger Hå-
kan ”men får inte bli så snävt att det här är den rätta vägen. Det finns en rätt 
väg, javisst, men i stunden - en tolkning vi gör tillsammans. Inte att du är en 
företrädare - du gör dig till Gud”. Han menar att kyrkan har dragit sig tillbaka 
i någon sorts religiöst reservat: ”odlat det man tycker är viktigt i gudstjänster 
istället för att gå ut bland människor och våga dessa människors livsfrågor på 
allvar. Vi måste möta andra människor och vad dom tycker och vad som är 
viktigt för dom - måste relatera det till kyrkan. vilken värld lever människor i 
idag? Kan vi inte få ihop dom två sakerna - så kommer nog kristendomen att 
dö. Har du hört Spong? Man har inte tittat på vad folk vill ha utan vad vi har, 
evangeliet. I frikyrkan så har man tvingat in i fåran som vi vet hur det är, man 
måste vara frälst för att förstå - det är DÖDEN”. 
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Gunilla 40 år, präst 

Det vardagliga livet just nu handlar om att Gunilla och sambon har två ton-
årspojkar som inte har lust att läsa sina läxor och en ex-make som ställer till 
problem, De har dessutom åtagit sig att vara fodervärdar för två hundar. 
Drömmen är att få råd att köpa en stuga i Dalarna och kunna vara där på hel-
ger och semestrar med hundarna. När jag frågar Gunilla vad hon har för fun-
deringar om livet i stort säger hon att det är lite svårt att svara på generellt: 
”jag har ett jobb där funderingar över livet tar ganska stort utrymme, men jag 
lever ett vardagsliv där barn bråkar, vardagsmorgnar, bilen går sönder”. 

Det som rör sig om döden tycker Gunilla är svårt: ”känner att jag med mitt 
yrke i hand skulle kunna känna mig lugn för att det var något mer - men det 
är inte någon tanke som ger mig särskilt stort lugn, jag säger ju till oss andra 
att Gud tar hand om oss efter döden, i någon mening tror jag också, men 
känns lite svamligt, inte så lugnande för mig själv”. 

En riktig präst tycker Gunilla ska vara teologiskt nytänkande och radikal, 
”förhålla sig till traditionellt material, bibeln och bekännelseskrifterna som 
något dynamiskt, att man inte tror att Guds ord är fixerat, att det lever där 
man befinner sig”. Hon tycker att kyrkan är goda förvaltare av traditioner och 
gillar en teologiskt dynamisk kyrka - ”det tycker jag är roligt!” Samtidigt be-
klagar hon att ”800 präster skrev under den där listan mot homosexuella vigs-
lar, sorgligt, även om många av dom var pensionärer”.  

När det gäller att definiera vad det innebär att vara religiös, kristen, troende 
säger hon: ”att vara kristen är för mig ett negativt laddat ord, även om jag 
tvingas använda det ibland, i min tradition har det använts av människor som 
“tagit emot Jesus”, att vara troende är nog det ord som jag själv känner att jag 
kan använda enklast, upplever det mindre fixerat än att vara kristen”. 

Gunilla önskar ”att religion/kyrkan inte var så stigmatiserad - jag upplever att 
man nästan aldrig är nollställd inför präster/kyrkan/tro, man kan sällan prata 
förutsättningslöst, man är ständigt utsatt för projiceringar, det skulle jag öns-
ka att man är mer naken inför sina egna existentiella funderingar”.  

Frågan om att människor idag inte söker sig till kyrkan kommenterar Gunilla 
på följande sätt: ”Jag tror att det handlar om att vi i vår tradition har haft san-
ningsanspråk, tror där nånstans att stigmatiseringen har sitt ursprung, vi för-
knippas med en institution som - i det dolda - tycker att vi har rätt. Om vi 
lyckades förmedla att vi har en språkdräkt - av flera - att klä våra existentiella 
tankar och andliga, så tycker jag att man hade kommit folk lite närmare inpå 
livet, att fler hade kunnat lyssna. Det verkar farligt att fixera sin längtan i fix-
erande termer, jag tror att människor är rädda för det”. 

Sofia 30 år, präst 

Som tonåring kom Sofia i kontakt med kyrkans ungdomsverksamhet: ”jag 
var ’superfrom’, det var en del av frigörelseprocessen, min familj var inte 
kyrkvana”. Att bli präst var för Sofia svaret på en längtan och prästvigningen 
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var ”en fantastisk avslutning på studierna”. Veckan före intervjun har Sofia 
haft ett par svåra begravningar: ”känt mig otillräcklig, det är tungt, när man 
inte riktigt kan ge det som skulle behövas”. Men hon menar att hon över lag 
har en känsla av otillräcklighet: ”känslan, att det är tungt, både på jobbet och 
hemma - det som många kvinnor och män slits mellan jobb och barn”. 

Sofia har känt närvaron av en gudomlig kraft: ”Jag känner ganska ofta att jag 
inte är ensam, medveten om att Jesus är med mig. en sån där omvälvande 
tydlig händelse av Gudsnärvaro, haft några sådana, första gången jag tog 
nattvarden, det var en sån där upplevelse som ristat sig in i mig, som är så 
tydlig för mig, har tvivlat många gånger, varför rådda i den här kyrkan?”  

Sofias dotter Ingrid är döpt: ”dopet ganska odramatiskt, om mitt barn skulle 
dö utan att vara döpt så är det ju inte så att hon inte skulle komma till himlen. 
Det är för vår skull, för oss vi döper barnet, få berätta - ge en berättelse hur 
fint gudfadern bar fram, ha en välkommen-till-världen-fest, få samla alla. 
Och praktiskt bli medlem i kyrkan med dopet”. 

Angående kyrkans verksamhet menar Sofia att Svenska kyrkan är i ett bryt-
ningsskede: ”vi söker oss till ett mer dialogiskt förhållningssätt”. Hon tycker 
att gudstjänsterna är ett stort strukturproblem - ”så stort så det går inte att 
fånga i ord. Som vi ständigt jobbar med - hur skapa gudstjänster, när inte ens 
anställda tycker det är värt att gå på, förändring av gudstjänsten - hur det 
skulle gå till vet jag inte. Skulle önska att vi hittar ett språk så människor för-
står vad vi säger, ett språk som inte är exkluderande, vi är så exkluderande så 
fantastiskt, medelklass, orgelmusik, fina ord, när vi inte använder det tilltalet 
så använder vi tilltal som exkluderar nåt annat. Vi har Taizé, sinnesroguds-
tjänster, regnbågsmässor, hur vi än gör lyckas vi inte hitta strängen som vi-
brerar”. 

Sofia berättar att hon fick en tankeställare på ett politiskt möte ”och kände det 
som jag tror många ovana gudstjänstbesökare känner: en förvirring inför det 
som dom sitter där kan - men som jag inte förstår. Så här förvirrad känner 
man sig för det jag tycker är självklart!” 

När det gäller att definiera vad det innebär att vara religiös, kristen, troende: 
”Jag skulle vilja ha en mycket bred definition, jag skulle vilja säga, jag kan ju 
aldrig säga om en annan människa är troende eller inte, jag kan inte definiera 
en annan människas längtan. Folkkyrka, att ha högt i tak, bara tillhörig är gott 
nog, man behöver inte gå i kyrkan 25 gånger per år” 

Att människor inte söker sig till kyrkan ser Sofia som ”vår kyrkas största 
misslyckande genom tiderna. Korstågen känns som en droppe i havet jämfört 
med det - skriv inte det! Den största skatt vi har att förvalta, samtal, kunskap 
hur nå ut, samtal om det som är större än oss, förmågan har vi kastat i sjön, 
det krävs stora håvar för att fiska upp det. Jättehemskt vi sitter här, har kun-
skap, vilja, vill förmedla men kan inte det. Slår knut på oss själva, kafégrup-
per, dialoggrupper... Men människor kommer inte. Hur ska vi göra för att 
skaffa en arena så människor vill tala med oss, vi har gjort allt, skickat ut 
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krogpräster på Berns. Det är väldigt väldigt tråkigt, hur vi ska göra vet jag 
inte”. 

I dessa berättelser finns exempel på uttalanden enligt de kategorier som be-
nämnts innefatta mottagarorienterade utsagor (sid 109). Prästerna som be-
dömts ha en mottagarinriktning är på det klara med människors bristande 
engagemang i kyrkans aktiviteter. Många av dem anser att detta är något 
som kyrkan misslyckats med i och med att den haft anspråk på att besitta 
sanningen och inte betraktat möte med människor om livsfrågor som angelä-
get. De önskar sig en kyrka där man vill möta, bejaka och lyssna till männi-
skor och samtala med varandra på ett begripligt språk. 

Fyra församlingsbor  
Som jämförelse med beskrivningarna av prästerna återges i det följande ut-
drag av berättelser av fyra församlingsbor; två män och två kvinnor i olika 
åldrar. De är relativt “genomsnittliga” församlingsbor avseende placeringen 
på kontinuumet sändarorientering - mottagarorientering (sid 114, tabell 31).  

Sonja, 58 år, privatpraktiserande gynekolog 

Sonjas familj flyttade många gånger under hennes uppväxt och hon tyckte det 
var svårt att byta skola. Att gå ut gymnasiet bestod i en ”frihetskänsla, göra 
vad jag ville”. Det var också mycket positivt att gå på läkarutbildningen ”det 
var en rolig tid”. En annan betydelsefull händelse var hennes giftermål och 
”framför allt att få barn; småbarnstiden, var fantastiskt, jag var ju ingen ung 
mamma”. Sonjas fritidsintressen är kultur: musik, teater, litteratur; det bidrar 
till hennes livsmod. Hon kan ofta känna sig närvarande och full av glädje i li-
vet: ”när man står i skidbacken och precis ska åka ner, sol, backen pudrad 
med snö, bra samtal med människor, vänner - listan kan göras hur lång som 
helst”. 

När Sonja konfirmerades i tonåren talar hon om ”närmast religiösa händel-
ser”; sådana upplevelser har Sonja haft även vid andra tillfällen, särskilt i na-
turen, ”känt den här speciella kraften, helt fantastisk känsla”.  

Sonja tycker att kyrkan är en positiv kraft och säger sig själv vara troen-
de/kristen ”jag tycker kyrkan är en del av ens liv, även om det inte är så ofta 
jag går på högmässa på söndagarna”. Om människor som inte har någon tro 
säger Sonja ”det verkar ju väldigt ödsligt”. När sonen konfirmerades för någ-
ra år sedan hade Sonja mycket kontakt, ”mycket fint med livsåskådningsfrå-
gor”. Det är viktigt för Sonja att en präst är engagerad och förankrad i sin tro 
men samtidigt säger hon: ”jag har nästan mer tillit till en Ingmar Bergman-
präst som tvivlar, mer mänskligt”. 

Sonja tycker det är stor skillnad på hur det var i kyrkan på hennes farmors tid, 
”där religionen blev förtryckarens medel” och hur det är idag. Relationen re-
ligion-psykoterapi kommenterar Sonja på följande sätt: ”åttitalets terapier 
blommade, tror ibland för att människor inte har en Gud, att lyssna på en 
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präst kan vara ganska nära meditation, man behöver inte tro bokstavligt allt 
som berättas, tidigare fanns ju själavård, var ju präster som skötte den”. Och 
så tillägger Sonja ”det nya ordet är väl andlighet som nog fått ta hand om allt 
det här”. 

Reinhold 55 år verkställande direktör på ett multinationellt företag 

Reinhold anser att han hade en mycket lycklig barndom. En betydelsefull 
händelse för honom var den första förälskelsen i tonåren i Charlotte som han 
gifte sig med under studietiden, likaså när han vid 23 års ålder fick sin först-
födde; sonen Carl. På arbetet har han bl a hand om besvärliga personalären-
den: ”det är en löpande process hela tiden”. Privat reser han och hustrun 
mycket vilket han stortrivs med. Reinhold är överhuvudtaget mycket nöjd 
med sin livssituation: ”känner ofta att jag kan påverka och styra mitt eget liv, 
ett välbefinnande som infinner sig, känsla av kontroll i omgivningen”. Det 
som ger Reinhold livsmod är glädje och framgång, ”glädje för mig själv och 
andra, ha valfrihet, kunna bestämma själv så mycket som möjligt”.  

Reinhold funderar inte på livets mening, ”aldrig att jag funderar på, det enda 
då och då vad som händer när man dör, det enda”. Att föräldrar vill döpa sina 
barn av tradition kommenterar Reinhold ”en rättighet vi har i det här landet, 
viktigt att ge barn en plattform med ett dop, tycker det är en bra tradition för 
familjen, dopet att samlas kring, jag är inte så enormt religiös, lägger inte 
starka religiösa övertoner i den här akten”. Familjen går inte i kyrkan särskilt 
ofta, ”det händer då och då, tycker det är skönt, behagligt, rogivande ibland”. 
Reinhold säger sig inte vara religiös ”men jag tror det finns mycket i den 
goda religionen som är bra för människor och mänskligheten att ta till sig för 
att leva ihop, finns stor comfortfaktor, tröst, för många människor”.  

När det gäller kyrkan och samhällsutvecklingen säger Reinhold att ”jag har 
en känsla att det finns en vilja att vara lite för modern och opportunistisk, 
ibland ligga i framkanten i vissa frågor, homosexuella äktenskap, jag är så 
konservativ, vi kanske skrattar om 40 år, frågan är var kyrkan ska lägga sig i 
strömmen, anpassa sig till medlemmarna, svårt om man bara är tidningsläsa-
re, vad är kyrkans åsikt, vad är individuella prästers åsikter, om man knyter 
ihop det: jag känner mig mer komfortabel om något mer konservativt, jag 
tycker kyrkan skulle ha en något mer konservativ syn på samhällsfrågor”. 

Att många människor trots existentiella funderingar inte söker sig till kyrkan 
tycker Reinhold är solklart vad det beror på: ”kyrkan har inte lyckats sälja sitt 
budskap, om 2/3 har den sortens tankar och få väljer kyrkan som partner i 
dom tankarna, så har ju kyrkan inte fått ut sitt budskap, inte sålt det, inte till-
räckligt attraktivt, en stor utmaning för kyrkan, man konkurrerar med oänd-
ligt mycket idag, en ’unique sellingpoint”. 

Jesper 32 år socialsekreterare 

Vanliga dagar njuter Jesper av att vara pappaledig och vara med barnen Liv 
och Sanna, ”mata fåglar, åka rutschkana, bada och så”. Han njuter av livet 
överhuvudtaget, enda molnet på himlen f n är att hans sambo just blivit upp-
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sagd. Det han är mest rädd för är att ”det ska hända nåt som splittrar upp vår 
familj, att vi skiljer oss, att nån dör, att vi inte skulle orka jobba på och upp-
skatta och vilja vara kvar tillsammans”. Det som ger Jesper livsmod är små-
flickorna och sambon - och ”nyfikenhet tror jag i grund och botten”. 

Jesper tror att folk vill ha en sån plats att gå till som är ungefär som kyrkan, 
”men att folk tycker att det är lite omodernt, att det blir lite stelt och obe-
kvämt när man väl är där, kyrkan är ju kvar i 1800-talet, dom här reglerna: stå 
och sitta, man känner sig bara bortgjord. Nu är kyrkan rätt ointressant för 
mig, men om den skulle bli lite mer folklig”. 

Kyrkans verksamhet behövs menar Jesper, ”men skulle behöva fräschas upp, 
ta bort Gud, Jesus, kristen, tala mer om moral, etik, livsfrågor, fotbollsreligi-
on som dom har i Italien, man träffas där och pratar om det man är ledsen för 
eller så, om man tog dit marknadsförare, skulle få dit väldigt många männi-
skor och skalade bort vissa saker, livscoacher, satsa mer på rådfrågning etc”. 

Att vara religiös, troende, kristen kommenterar Jesper på följande sätt: ”det 
blir så djävla tryggt, då kan man gå omkring och vara glad, skenlycklig, som 
en drog, men man har ju ett eget ansvar, om jag hamnar i kyrkan är det för att 
jag givit upp, min energi är slut”. 

Julia 30 år barnsjuksköterska 

Det största i Julias liv: ”när vi fick Olof, det absolut största när man får ett 
eget barn, allt annat bleknar med det i fokus, som att jobba ihjäl sig, gå på 
gym 5 dagar i veckan”. Olof har precis börjat hos en dagmamma, ”det är all-
tid en stor glädje att hämta honom, stor kram, man är trött och håglös efter 
jobbet”. Julia trivs bra med sitt arbete ”jag jobbar halvtid nu och det fungerar 
bra” och hon tycker det är skönt att det har blivit vår: ”att kunna cykla till 
jobbet, röra sig mer, friare överhuvudtaget”.  

Olof är döpt: ”det är så vackert i kyrkan och tradition, jag tycker inte att det 
är hyckleri. Jag läste en dikt i kyrkan när Olof döptes, när man är så liten kan 
ju inte barnet välja, men dom kan ju välja själva sen”. 

Julias funderingar om livet i stort är att ”man ska försöka ta vara på det, leva 
som man vill, inte ta för givet, det kan vara snabba kast, blir mer ödmjuk ju 
äldre man blir”. Om döden hoppas hon på ”att få vara med när man har levt 
kvar här på jorden, jag går inte i kyrkan, läser inte bibeln men vi är gifta i 
kyrkan, Olof är döpt, jag är döpt och konfirmerad, men i riktigt svåra situa-
tioner då hoppas man ändå att det finns nån kraft som kan hjälpa, då tror man 
mer än man gör i vardagen, svårt sätta ord på, svårt att tro på nåt som man 
inte riktigt vet finns där”. Julia säger ”att möjligtvis är jag lite kristen i vissa 
situationer, men inte så att det påverkar mitt vardagliga liv, går inte i kyrkan, 
tror nog på nånting men vet inte vad”. 

Julia tycker att mycket känns tråkigt vad gäller kyrkan: ”ganska tråkigt, pre-
dikningar, rätt stelt, man kunde lätta upp det mer. Få som konfirmeras idag, 
mindre än hälften, inga av mina grannar eller bekantas barn, vet inte hur man 
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skulle kunna göra det mer roligare och mer intressant, tråkigt och stelt, tex-
terna är svåra att förstå”. Hon berättar att hon har en granne som är präst och 
småbarnsmamma, ”hon fungerar lite som kurator för ungdomar som har det 
svårt, livsglad, tror på sitt, prackar inte på nån annan sitt arbete”. 

Församlingsbornas förhållande till kyrkan ser olika ut. Det som förenar är att 
de talar om behovet av att kyrkan moderniseras, främst gudstjänsterna, så att 
kyrkan kan nå dagens människor. Sonjas beskrivning är inte så tydlig i det 
avseendet, hon tycker att kyrkan når människor mer idag i jämförelse med 
hur det var längre tillbaka.  

Kritiska frågor angående resultaten 

Innebär resultaten skillnader? 
Som redovisats i tabeller och stapeldiagram påvisades skillnader i fördel-
ningen av vad som benämnts sändarorienterade respektive mottagaroriente-
rade präster. Men handlar det om ”verkliga” skillnader och är det i så fall 
frågan om skillnader som spelar någon större roll? Under processens gång 
vad beträffar bearbetningen av resultaten har tre analyser, utöver den som 
här redovisats, genomförts genom olika sätt att skatta utsagor och kategorise-
ra dem. Samtliga analyser har lett till i stort sett samma resultat vad beträffar 
fördelningen i sändar- och mottagarinriktade präster. De individuella präs-
ternas position på kontinuumet har ändrats vid de olika analyserna, men 
samma präster har grupperat sig i riktning mot endera ytterlighetspositionen. 
Som tidigare nämnts kan man också erhålla grovt sett samma fördelning 
genom att endast utgå från kategorierna 1-4 istället för de 30 kategorier som 
nu indelats i sändar- respektive mottagarorientering (sid 108-109). 

Vid den hypotetiska konstruktionen sändarorientering respektive motta-
garorientering insorterades samtliga kategorier som på något sätt innehålls-
mässigt kunde hänföras till endera positionen. Om man enbart hade hänfört 
sådana kategorier som klart skilde sig mellan olika grupper av präster hade 
skillnaderna blivit mer påtagliga. Ett exempel är kategorin ”Att vara religiös, 
troende, kristen behöver inte ha samband med att gå i kyrkan”, som 20 präs-
ter ger uttryck för. Det innebär att 20 av 24 präster tillförts minst en motta-
garorienterad kategori245 - något som tenderar att skillnaderna mellan grup-
perna minskar.  

                               
245  Vissa präster hade 2 eller 3 utsagor i denna kategori. 
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Socialt önskvärda svar  
Skäl som talar emot förekomsten av social önskvärdhet i föreliggande inter-
vjuer är vissa församlingsbors uttalanden om sin negativa inställning 
och/eller sina fördomar mot kyrkan. Ett flertal prästers uttalanden vittnar om 
motsatsen till att vilja anpassa sig till det som uppfattas som social önskvärt, 
t ex att ”det känns svamligt och inte särskilt lugnande för en själv att prata 
om ett liv efter döden vid begravningar”. Eftersom svaren på flera frågor inte 
tycks ha påverkats av att intervjupersonen ville framstå i en fördelaktig dager 
bör utsagorna i stort överensstämma med intervjupersonernas genuina före-
ställningar, dvs ha en acceptabel validitet. 

Påverkan av att intervjuaren är präst 
Mitt intryck är att de intervjuade var öppna i intervjuerna. Som framkommit 
i resultaten uttalade sig såväl församlingsbor som präster öppet om alltifrån 
privata problem som otrohet, alkoholmissbruk, psykiska sjukdomar till tvivel 
och frustration angående kyrkan, irritation över den inställning människor i 
allmänhet har till kyrkan m m. Det verkar inte som om de intervjuade påver-
kades av att intervjuaren var präst - i den mån de överhuvudtaget kände till 
det.  

Subjektivitet och objektivitet i tolkningen  
 En acceptabel validitet kan bekräftas av att de intervjuade svarar på de ställ-
da frågorna på ett relevant sätt med avseende på frågornas innehåll. För att i 
viss mån säkerställa reliabiliteten fick en utomstående person skatta huvud-
delen av utsagorna. Härigenom gavs en möjlighet att mäta korrelationen 
mellan den utomstående bedömarens skattningar och de redan gjorda. Sam-
stämmigheten visade sig hög; endast i 15 fall av 661 hade den utomstående 
bedömaren en annan uppfattning av den genomförda kategoriseringen. 

Tilltro till församlingsbornas utsagor  
Församlingsborna hade framför allt åsikter om gudstjänster, präster och reli-
giositet. Sådana åsikter kan t ex härröra från media. Kan man ha tilltro till 
församlingsbornas utsagor om kyrkans verksamhet med tanke på deras 
bristande kontakt med kyrkan? Av församlingsbornas sammanlagt 14 kom-
mentarer om gudstjänsters bristande tillgänglighet innefattade 12 egna erfa-
renheter från gudstjänster eller förrättningar. Av de sammanlagt 10 kommen-
tarer som handlade om att en präst inte skall sätta sig över utan vara på 
samma nivå som församlingsborna, handlade 8 om egna erfarenheter. En 
församlingsbo kommenterade att gudstjänster stänger ute dem som är ovana; 
denna församlingsbo arbetade som receptionist i kyrkan och hade erfarenhet 
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av gudstjänster. Eftersom församlingsbornas utsagor sålunda till största de-
len handlar om deras egna erfarenheter är det rimligt att sätta tilltro till utsa-
gorna. Liknande uppfattningar av kyrkotillhöriga om gudstjänster, prediko-
språk m m har framkommit i andra undersökningar i församlingar i Stock-
holms stift (sid 39-41).  

Vebalitet kontra nyansering 
En mer omfattande verbalitet skulle kunna innebära en högre grad av nyan-
sering, dvs att en person som talade mycket under intervjun skulle ha fler 
utsagor av både mottagar- och sändarinriktad karaktär. Eftersom försam-
lingsborna generellt pratade mindre och generellt hade en högre grad av 
mottagarinriktning skulle en möjlig tolkning - om än något långsökt - vara 
att prästerna framstår mer sändarinriktade än församlingsborna av det skälet 
att de är mer nyanserade.  

Beräkningar med statistiska metoder246 visade att sambandet mellan anta-
let sidor utskriven text och antalet sändarinriktade utsagor för prästerna var 
mycket lågt: 0.1. Motsvarande samband för församlingsborna visade sig vara 
-0.79; dvs ju mer ord en församlingsbo uttalade och som antecknades i inter-
vjun - desto större sannolikhet för mottagarinriktade utsagor. Det innebär att 
ju färre ord en församlingsbo yttrade i intervjun - desto större var sannolik-
heten för utsagor av mer sändarorientering. Möjligheten att prästernas större 
verbalitet förklarade deras större sändarorientering i jämförelse med försam-
lingsborna fanns sålunda inte något empiriskt stöd för.  

Påverkan av prästernas yrkesroll 
Alla intervjupersoner i detta arbete har tillfrågats som individer, inte som 
representanter för ett yrke. När det gäller prästerna är dock detta påstående 
tvetydigt. Prästerna är precis som församlingsborna tillfrågade som indivi-
der, vilket markerats genom att de fått ett personligt brev till sin hemadress 
med information om undersökningen. Intervjuaren tog inte upp specifika 
frågor kring deras yrkesroll. Å andra sidan är prästerna utvalda just p g a sin 
yrkesroll i avsikt att kunna studera likheter och skillnader i deras svar och 
jämföra dem med församlingsbornas. 

Svarar prästerna på intervjufrågorna i egenskap av privatpersoner eller 
präster? Denna fråga förutsätter att prästerna medvetet skiljer mellan sin 
privata roll och sin yrkesroll när de besvarar frågorna. Ingen av de präster 
som intervjuats frågade om de skulle svara utifrån sin personliga uppfattning 
eller sin yrkesuppfattning och inga anvisningar gavs heller i denna riktning. 
Prästerna kan ha svarat i enlighet med sin personliga uppfattning eftersom 
undersökningen riktats till var och en av dem personligen. De kan ha varit 
                               
246 Ickeparametriska metoder, Spearman rank correlation coefficient. 
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omedvetna om eventuella skillnader mellan prästrollen och rollen som pri-
vatperson. En ytterligare tolkning är att yrkesrollen kan ha varit så integrerad 
med den egna personen att svaren skulle ha varit desamma oavsett vilken 
roll de iklädde sig. 

 Det förekom i intervjuerna att präster hänvisade till sin yrkesroll respek-
tive till sin privata. Ett exempel är Gunilla 40 år, präst, som i sitt svar på en 
fråga talar om motsättningen mellan yrkesrollen och privatrollen: “Jag har 
ett jobb där funderingar över livet tar ganska stort utrymme, men jag lever 
ett vardagsliv där barn bråkar, vardagsmorgnar, bilen går sönder, så svårt 
att göra något konkret om livet i stort”. 

 När prästerna fick frågan ”Hur tänker du kring döden?” framkom hos 
några en ambivalens i prästrollen och i den personliga rollen i hur man ser på 
ett liv efter detta; några exempel: ”Den som är kristen är/ska inte vara rädd 
för att dö. Jag är rädd för att dö”, ”Jag talar mycket om den med andra i 
mitt arbete. För mig är döden inte ett slut utan en ny början brukar jag säga. 
Men rent personligt, skrämmer om den kommer tidigare till mina nära och 
kära”.  

Flertalet av intervjuerna med prästerna gjordes på deras respektive arbets-
rum, något som kan ha bidragit till att många svarat utifrån sin yrkesroll. Hur 
en yrkesroll generellt påverkar olika frågor har tidigare studerats. Professio-
ner där man har många medmänskliga kontakter, som t ex lärare och läkare, 
innefattar såväl normativa som tekniska/praktiska aspekter. En läkare för-
väntas t ex ge råd om att en patient ska sluta röka, motionera mer, minska sin 
alkoholkonsumtion m m (normativa aspekter) samtidigt som han/hon ska 
kunna ställa rätt diagnos, mäta blodtryck, ge en cortisonspruta i rätt muskel 
osv (tekniska och praktiska aspekter). Inlärda normer i yrkesrollen kan 
komma i konflikt med den enskilde patientens/klientens integritet och behov. 
Detta kan illustreras av en undersökning247 med socialt utsatta mödrar där 
man fann att sjuksköterskan på barnavårdscentralen lärde ut ett bestämt 
önskvärt sätt att sköta barnet, dvs vissa normer. Detta normativa beteende 
visade sig ofta komma i konflikt med mammans behov av att känna sig 
kompetent i sin föräldraroll. Eftersom barnavårdscentraler ursprungligen 
utformades för att lära ut vissa på förhand givna principer för vård av barn 
har detta beteende sannolikt levt kvar hos många barnsjuksköterskor. På 
motsvarande sätt kan präster uppfatta att de i sin yrkesroll ska bete sig nor-
mativt: att de ska föra fram ett kristet budskap t ex i samtal inför förrättning-
ar. Ett sådant förhållningssätt får då en sändarinriktning eftersom ett norma-
tivt beteende inte i första hand tar hänsyn till mottagaren och den aktuella 
situationen. 

                               
247 Arborelius 2003 b 
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KAPITEL 5. DISKUSSION  

I förra kapitlet beskrevs resultaten av intervjuerna. De två huvudresultaten 
kan sammanfattas enligt följande: 

 
I Både församlingsbor och präster berättar om åtskilliga existentiella, 

andliga och religiösa upplevelse och både gruppernas funderingar 
över livet handlar mestadels om existentiella frågor  

II Församlingsbornas och ungefär halva prästkårens förväntningar och 
föreställningar om kyrkan och dess verksamhet kan beskrivas som 
en mottagarinriktning. Den andra halvan av prästkåren skiljer sig 
från församlingsborna genom att ha en sändarorientering 

I detta kapitel diskuteras framför allt dessa båda resultat. Ett kortare avsnitt 
beskriver även de påfrestningar i arbetssituationen som kommer fram i fler-
talet prästintervjuer - trots att ingen fråga ställts kring detta område. I slutet 
av kapitlet ventileras resultatens generaliserbarhet.  

Existentiella, andliga och religiösa upplevelser hos 
församlingsbor och präster 
Församlingsborna och prästerna berättade i intervjuerna om åtskilliga exis-
tentiella, andliga och religiösa upplevelser. Skillnaden grupperna emellan 
var att prästerna, inte överraskande, uppgav avsevärt fler upplevelser med 
konfessionella inslag än församlingsborna. Åtskilliga av dessa upplevelser 
stod att finna inom ramen för prästernas yrkesroll. Prästerna berättade också 
om ett större antal såväl existentiella som andliga/religiösa upplevelser jäm-
fört med församlingsborna. Även dessa var till stor del knutna till deras arbe-
te: upplevelser att predika, att brottas med bibeltexter, att förrätta begrav-
ningar, insikter om Guds närvaro och känslan av kontakt med Gud. Det 
handlade således om en skillnad både avseende innehåll i upplevelserna och 
mängden upplevelser. För att belysa dessa skillnader kommer språkets roll 
för tolkningar av religiösa upplevelser att beskrivas i ett särskilt avsnitt. 
Kanske handlar det om samma slags upplevelser men att prästerna oftare 
beskriver dylika upplevelser i konfessionella termer?  
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Dessförinnan vill jag i ett kortare avsnitt belysa huruvida man utifrån in-
tervjuerna kan skatta församlingsborna som religiösa, troende, kristna. 

Är församlingsborna religiösa, troende, kristna ? 
 
Som beskrevs i kapitel 2 trodde många att religionen på sikt skulle försvinna 
i och med det moderna samhällets framväxt. En annan uppfattning var att 
religionen istället skulle komma att förändras.  

Av de 24 församlingsborna i denna undersökning finner man att: 
18 säger sig vara ”bekännande kristna” eller ”kristna på sitt eget personli-

ga sätt” (sid 68, tab 12) 
14 har av och till kontakt med kyrkan248 (sid 68, tab 13) 
19 funderar över existentiella frågor när det gäller livet i stort (sid 72, tab 

15) 
  5 tror inte att döden är lika med slutet (sid 74, tab 17) 
24 kan berätta om upplevelser av stark glädje - sorg/förtvivlan (sid 81, tab 

19) 
21 kan berätta om existentiella upplevelser (sid 81, tab 19) 
14 kan berätta om andliga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag 

(sid 81, tab 19) 
  3 kan berätta om andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag 

(sid 81, tab 19) 
17 har erfarit en andlig/religiös upplevelse i form av en närvaro eller kraft 

(sid 78, tab 18) 

Av dessa siffror framgår att flertalet församlingsborna kan beskrivas som 
andliga/religiösa utifrån de definitioner som används i denna undersökning 
(sid 15). Dessa resultat avseende människors andlighet/religiositet är i linje 
med flertalet undersökningar som tidigare beskrivits både på nationell och på 
lokal nivå. Att döma av föreliggande undersökning kan ett exempel på reli-
giös förändring vara en tendens mot en bredare definition av religiositet; en 
definition som utgår från människors subjektiva erfarenheter. En sådan defi-
nition kan innebära ett motsatsförhållande till den religion som man uppfat-
tar definieras av kyrkan (sid 38). Olika kristendomsbegrepp kommer att dis-
kuteras i kapitel 6 i samband med att de teologiska perspektiven på resulta-
ten belyses. 

Språkets betydelse för tolkningar av församlingsbornas och 
prästernas upplevelser 
I föreliggande arbete finns två skillnader mellan församlingsbor och präster 
som kan förklara skillnaden i förekomsten av konfessionella upplevelser. 
Den ena är att prästerna har en högre utbildning än församlingsborna vilket 
                               
248 Lyssnar på musik eller bara sitter i kyrkan, går på enstaka gudstjänster, går på gudstjänster 
ibland, har kontakt via kyrkans barnverksamhet. 
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medför att präster generellt har en större verbal förmåga. Den andra är att 
prästerna har en teologisk utbildning och arbetar inom Svenska kyrkan till 
skillnad från församlingsborna. Prästerna bör därför i högre utsträckning än 
församlingsborna ha tillgång till ett språk som underlättar att uttrycka sig i 
andliga/religiösa termer. Enbart det faktum att prästerna utbildat sig till präs-
ter innebär sannolikt att de haft fler upplevelser under sitt liv som medfört en 
beredskap för en andlig/religiös tolkning och att de har en mer uppövad för-
måga att kunna uppfatta och tolka företeelser bortom de rent konkreta (sym-
bolisk varseblivning). De har också vistats mer i religiösa miljöer och i större 
utsträckning varit med om en religiös socialisering. Dessa faktorer ökar san-
nolikheten att prästerna tolkar tillvaron i religiösa termer (sid 13-14).  

Tillgången till ett andligt/religiöst språk kan leda till fler och mer nyanse-
rade upplevelser. För att ta ett exempel: om man bara har tillgång till ordet 
blommor - så kan man uppleva ”blommor” av lite olika slag, t ex små/stora, 
vita/blå/rosa etc. Men har man tillgång till orden kattfot, styvmorsviol, man-
delblomma, gullviva, vitsippa etc - så kan man uppleva fler nyanser av 
”blommor” - och därmed fler blomupplevelser. 

Tillgången till ett andligt/religiöst språk kan också ge upphov till speciel-
la tolkningar. En församlingsbo som njuter av den klara luften en decem-
bermorgon vid soluppgången kan beskriva upplevelsen som ”Underbar 
känsla av friskhet och renhet och så dessa fantastiska färger när solen går 
upp - det ger mig en lyckokänsla”249, medan en präst skulle kunna beskriva 
samma upplevelse på följande sätt: ”Underbar känsla av friskhet och renhet 
och så dessa fantastiska färger när solen går upp - det ger mig en känsla av 
Gudsnärvaro”250. Det skulle kunna vara så att präster uppfattar vardagliga 
erfarenheter som en Gudsnärvaro medan församlingsbor inte tänker och 
uttrycker sig på ett sådant sätt. Det kan också handla om en skillnad i upp-
fattning av tillvaron.  

Verbal förmåga och tillgång till ett konfessionellt språk kan vara förklar-
ingar till att prästerna berättar om fler upplevelser generellt än församlings-
borna och också om fler upplevelser av andlig/religiös karaktär både med 
och utan konfessionella inslag. Man kan heller inte bortse ifrån att intervju-
frågorna i större utsträckning berörde prästernas yrkesområde jämfört med 
församlingsbornas. 

I kapitel 1 diskuterades förutsättningarna för att en person skall kunna ha 
en religiös upplevelse i traditionell bemärkelse, dvs med konfessionella in-
slag. Det finns forskning som visar att tillgång till ett religiöst språk är en 
förutsättning för religiösa upplevelser251. Följaktligen kan man anta att kon-
fessionella upplevelser sällan kan äga rum utan tillgång till ett konfessionellt 
                               
249 Upplevelsen skulle enligt terminologin som används i detta arbete (sid 75) skattas som 
”Upplevelse av stark glädje” . 
250 Upplevelsen skulle enligt terminologin som används i detta arbete (sid 15) skattas som 
”Andlig/religiös upplevelse med konfessionellt inslag” . 
251 Sundén 1981, Bråkenhielm 1985, kap 5 och 6 
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språk. De flesta i Sverige som är födda på 1950-talet eller tidigare har emel-
lertid fått undervisning i kristendom i skolan och därmed i ett kristet synsätt. 
Trots den pågående sekulariseringen finns fortfarande mängder av påminnel-
ser om vårt kristna ursprung: t ex helger som följer kyrkoåret, almanackor 
som markerar de kyrkliga söndagarna, kyrkliga förrättningar m m. Det går 
knappast att leva i Sverige utan att komma i kontakt med kristendomen i 
olika former och att känna till kristna symboler. Däremot använder de flesta 
inte ett kristet språkbruk i vardagen. Människor i Sverige har sålunda till-
gång till ett kristet språk och till kristna symboler, men vanligen inte ingåen-
de kunskaper om kristendomen.  

Prästernas andliga/religiösa upplevelser, med och utan konfessionella in-
slag, har sannolikt påverkats av den kristna traditionen, där såväl konfessio-
nella föreställningar som tillgång till ett konfessionellt språk är av vikt. Det 
ligger troligen närmare till hands för en präst att lägga in en religiös innebörd 
i en händelse/upplevelse än för en församlingsbo. Nedan följer flera exempel 
från intervjuerna som visar på vad som kan vara jämförbara upplevelser - 
men som tolkas på olika sätt. 

Irene, präst, och Caroline, receptionist, berättar båda om ögonblick då de 
trodde tillvaron skulle rasa samman för dem: 

Det var en som körde på mig, en bil kom från ingenstans, tyckte jag såg äng-
lavingar, jag blev räddad på något vis. Jag upplevde starkt tron, hur den fun-
gerade, hur Gud räddade mig (Irene 58 år, präst) 

…  medan vår dotter råkade ut för en olycka och skulle opereras så fick jag 
värkar alldeles för tidigt, jag trodde livet skulle stanna - trodde att båda mina 
barn skulle dö ifrån mig (Caroline 41 år, receptionist) 

Dessa utsagor kan förefalla handla om liknande upplevelser - om det nu är 
möjligt att särskilja upplevelsen från tolkningen. Irene tolkar och beskriver 
upplevelsen med konfessionella inslag; änglavingar och Guds räddning. 
Caroline däremot beskriver upplevelsen ur ett existentiellt perspektiv. Men 
om Caroline hade varit präst hade hon kanske beskrivit samma upplevelse i 
andliga/religiösa termer med konfessionella inslag. 

Det förunderliga i vardagen: att man lever och andas, att man är frisk och 
har familj, beskrivs i konfessionella termer av Kristoffer som är präst, medan 
Julia, som är barnsköterska, beskriver en liknande upplevelse som stark 
glädje. Men upplevelsen i sig skulle kunna vara ungefär densamma trots att 
man tolkar den olika: 

Lever och andas i det hela tiden, vi lever och rör oss i Gud - det är så jag ser 
det och så jag upplever det (Kristoffer 36 år, präst) 



 135 

Ibland bara tänkt när det är en härlig vårdag, cyklat hem, man är frisk, har 
familj, bara glad att man har det man har, inget speciellt som utlöst det, bara 
en känsla (Julia 30 år barnsjuksköterska) 

Samma sak skulle kunna gälla när Einar som är präst, beskriver upplevelsen 
av att plötsligt säga något av en ingivelse och när Kjell som är fotbollsträna-
re beskriver något motsvarande: 

Det är ganska ofta i möten med människor, att få impulsen att säga något el-
ler impulsen att inte säga något och t ex ingivelse att ringa en människa - 
fingertoppskänsla eller gudomlig närvaro - jag kallar det det senare (Einar 30 
år, präst) 

Ibland kan man veta svaret på en fråga utan att man vet, om det är nåt yttre 
som påverkar, på nåt sätt finns det väl.... tror ändå man själv påverkar, har en 
ruta som är bestämd för en, det är möjligt men kanske nån som puffar på 
ibland - fast man tror det är en själv (Kjell 49 år, fotbollstränare) 

Einar poängterar att man kan beteckna upplevelsen med ”fingertoppskänsla 
eller gudomlig närvaro” och att han väljer det sistnämnda. Kjell menar att 
upplevelsen kan påminna om att något utanför honom själv påverkar händel-
seförloppet, men säger att det nog inte är så; han beskriver sin upplevelse i 
andliga/religiösa termer - utan något konfessionellt inslag.  

Det går att finna många liknande exempel i intervjumaterialet. En be-
skrivning som särskilt tydligt visar på betydelsen av tillgång till ett språk är 
Magdalenas upplevelse:  

I Italien när jag var där, jag hade inte beskrivit mig som troende, fann mig gå 
in i den stora katedralen, hittade ett ställe där, längst inne, det var en staty och 
en massa mössor och hattar, jag fann ro, jag berättade det inte för nån, gick ut 
i myllret och livet, senare satt jag bredvid en präst på en fest han sa ”är du 
troende” och jag berättade det här och han sa ”jag tror att du sökte upp Gud 
när du behövde honom”, det kände jag direkt att det stämde, det gav mig ett 
lugn, jag kommer fortfarande ihåg hattarna och mössorna och statyn där, den 
domen betyder mycket för mig, går fortfarande in i den när jag är där (Mag-
dalena 36 år, systemvetare) 

De första raderna skildrar en upplevelse som rätt och slätt är en upplevelse, 
vare sig existentiell eller andlig/religiös. Men när intervjupersonen väljer att 
berätta sin upplevelse för en präst som tolkar den som andlig/religiös med 
konfessionella inslag - då bekräftar Magdalena en sådan upplevelse. Detta 
sker först då Magdalena av en annan person får tillgång till ett språk och en 
möjlig tolkning.  

Forskare har diskuterat hur religiösa upplevelser påverkas av och påver-
kar religiösa föreställningar252. En sammanfattande slutsats av denna forsk-
                               
252 Bråkenhielm 1985, kap 5 och 6 
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ning är att religiösa upplevelser påverkas av föreställningar och tradition - 
men också kan vara av ett autonomt och oberoende slag253.  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att församlingsborna har till-
räcklig tillgång till ett språkbruk, symboler etc för att kunna ha andli-
ga/religiösa upplevelser utan konfessionella inslag. Däremot torde deras 
bristande tillgång till ett konfessionellt språk begränsa förmågan till andli-
ga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag. I dessa fall finns sålunda 
en skillnad i grundförutsättningarna mellan församlingsbor och präster. Detta 
kan förklara att prästerna har fler andliga/religiösa upplevelser med konfes-
sionella inslag. Det kan också förklara att prästerna generellt har fler andli-
ga/religiösa upplevelser därför att de genom sitt yrke har tillgång till ett 
språk som underlättar att uttrycka sig i sådana termer. Språket som det be-
skrivits kan också påverka upplevelserna i sig, på samma sätt som en bota-
nist har fler upplever av växter än en person som inte har kunskaper om 
blommor.  

Det är inte helt enkelt att ställa frågor om andliga/religiösa upplevelser i 
ett sekulariserat samhälle, därför att människor vanligen inte har tillgång till 
ett konfessionellt språkbruk. I föreliggande undersökning bedömde t ex mer-
parten av prästerna att Lena i fallbeskrivningen (intervjufråga 18, sid 51) var 
religiös/troende - medan bara ett fåtal församlingsbor gjorde en sådan be-
dömning. Skillnaden i bedömningar behöver inte betyda att de har olika 
åsikter utan att de tolkar innebörden på olika sätt, precis som flera tidigare 
exempel visat. Om man utgår från dessa möjliga skillnader i tolkningar är 
det ingenting som talar för att det skulle finnas någon större skillnad mellan 
församlingsbors och prästers andlighet, förundran inför livet och liknande. 
Båda grupperna beskriver ”spontana livsyttringar” i likhet med vad som 
framkommer i den danske religionsfilosofens och etikprofessorns K E 
Løgstrup teori; dvs en intensiv livsnärvaro i vissa situationer254. Inom psyko-
login har man beskrivit sådana företeelser som ”peak experiences”255.  

Sammanfattning av församlingsbors och prästers upplevelser 
Både församlingsbor och präster berättar om åtskilliga existentiella, andliga 
och religiösa upplevelser. Det finns en skillnad mellan grupperna såtillvida 
att prästerna berättar såväl om fler konfessionella upplevelser som om fler 
upplevelser av existentiell och andlig karaktär överhuvudtaget. I detta avsnitt 
finns många exempel på uttryck för upplevelser som förefaller vara ungefär 
desamma - men som tolkas på olika sätt av ”vanliga människor” och av präs-
ter såtillvida att prästerna oftare tolkar dem med en konfessionell innebörd. 
Förklaringen kan vara såväl den större tillgång till ett konfessionellt språk, 

                               
253 Bråkenhielm 1985, sid 84 
254 Armgard 1993, kap 6 
255 Maslow 1987 
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som den större inskolningen i religiösa frågor, som präster har. Den slutsats 
man kan dra är att församlingsborna ger uttryck för åtskilliga existentiella, 
andliga och religiösa upplevelser. Det skulle kunna vara så att präster gene-
rellt har fler upplevelser av detta slag - men det är inte säkert att så är fallet. 

Förväntningar och föreställningar om kyrkan hos 
församlingsbor och präster 

Församlingsbors förväntningar och föreställningar  
Församlingsbornas uttryck för att man uppfattar gudstjänster som stela och 
svårtillgängliga och att man önskar att en präst ska vara på samma nivå som 
man själv och inte sätta sig över människor kan uppfattas som ett ifrågasät-
tande av formen för de nuvarande gudstjänsterna/förrättningarna256 och en 
önskan om möjlighet till dialog med en präst. Åsikterna kan också tolkas 
som att det vore bra i största allmänhet att ha mindre stela gudstjäns-
ter/förrättningar respektive mottagarinriktade präster, dvs att församlings-
borna inte är särskilt engagerade i frågor kring kyrkans verksamhet. Detta 
hänger samman med hur centralt människors andliga/religiösa intresse är. 
Den frågan går vare sig att få ett entydigt svar på utifrån de undersökningar 
som redovisats i kapitel 2 eller från föreliggande undersökning. 

Möjliga tolkningar av församlingsbornas kritiska åsikter om gudstjänster 
och om präster som ”sätter sig över” människor skulle kunna vara att de är 
uttryck för fördomar som härrör ur deras bristande kontakt med kyrkans 
verksamhet. En genomgång av församlingsbornas utsagor om gudstjänster 
och om präster (sid 128-129) visade emellertid att merparten av försam-
lingsbornas åsikter hade sin grund i egna erfarenheter av kontakt med kyr-
kan. 

Det kan förefalla överraskande att församlingsborna är så överens i sin 
syn på kyrkan. Det är inte ovanligt att man träffar på personer som upprörs 
över att kyrkan inte talar om för folk vad som är rätt och fel m m. I Kyrkans 
tidning257 i september 2007 fanns en artikel under rubriken ”Predikosvammel 
är kränkande” där insändaren menade att präster skulle predika Guds ord 
rent och klart och tala emot aborter, homosexualitet och kvinnopräster. Så-
dana åsikter finns naturligtvis, men numerärt är den undersökta gruppen så 
liten att dylika åsikter inte kommer till uttryck i denna undersökning. En av 
de intervjuade församlingsborna ansåg det emellertid diskutabelt att kyrkan 

                               
256 Det är oklart om församlingsborna skiljer mellan gudstjänster och förrättningsgudstjänster. 
När de pratar om gudstjänster ligger det nära till hands att tro att de menar organiserade akti-
viteter som äger rum i kyrkorummet. 
257 Kyrkans tidning nr 37, 2007 
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anpassar sig till samhällsutvecklingen och menade att ”kyrkan i grunden bör 
stå för konservativa värderingar”(Reinhold 55 år, vd). En annan försam-
lingsbo ville gärna ha en präst som tog upp kristna frågor även när han själv 
inte ville det: ”Prästen ska nog verkligen gå upp i sin roll, verkligen vara 
förtroendeingivande, i dom lägena när det verkligen har med Gud att göra, 
att han talar med mig om Gud fast jag själv inte tror på Gud” (Emil 30 år, 
snickare). Två församlingsbor ville gärna ha en präst som en fadersfigur, 
”ska vara faderlig och trygg”(Anette 41 år, röntgenassistent) och ”personli-
gen skulle jag gärna ha en manlig präst, känns som en fadersfigur, manan-
de, kärleksfull, förstående” (Sanna 41 år, fotvårdare). Med dessa undantag är 
gruppen församlingsbor enhällig i sin uppfattning om en bred syn på religio-
sitet, att gudstjänster är stela och svårtillgängliga och att en präst ska vara på 
samma nivå som man själv. 

Prästers förväntningar och föreställningar  
Prästgruppen är inte - som gruppen församlingsbor - enhällig i sina uttalan-
den om kyrkans verksamhet utan består grovt sett av två grupper: präster 
med mottagarinriktning och präster med sändarinriktning. Detta innebär att 
prästernas föreställningar och upplevelser motsvarar ett kontinuum med två 
ytterlighetspositioner. Den ena gruppens uttalanden liknar församlingsbor-
nas: t ex att prästen bör vara en människa på samma nivå som församlings-
borna och inte sätta sig över. Dessa präster är i första hand inställda på sam-
tal med församlingsbor och på att acceptera och bejaka människors erfaren-
heter. De är orienterade mot mottagarna, dvs församlingsborna. De strävar 
på med en insikt om klyftan mellan människor och kyrkan och gör så gott de 
kan i sina kontakter och arbetsuppgifter. Kanske finns det hos några en för-
hoppning om att den moderna samhällsutvecklingen i religionsfrihetens 
namn kan medföra att människor kan bejaka egen andlig/religiös längtan och 
erfarenhet.  

Den andra inriktningen, som här benämns sändarorienterade präster, kan 
man att döma av svaren på frågorna se hos ungefär hälften av de intervjuade 
prästerna. De utmärks av sin kritik mot folkkyrkan med dess karaktär av 
folkrörelse. De ger uttryck för en kyrkosyn där uppgiften inte bör vara som 
en serviceinrättning utan en kyrka som ägnar sig åt bibelläsning, bön och 
lovsång och som också utmanar människor. I den kyrkan är gudstjänsten 
själva hjärtat och får inte betraktas som ”en av flera verksamheter”. Man vill 
ha en kyrka med ett tydligt kristet budskap och att Jesus Kristus finns mer i 
centrum än vad man uppfattar nu är fallet. Det är vanligt att prästerna i denna 
grupp ifrågasätter församlingsbors attityder, t ex menar att människor har 
fördomar mot kyrkan och/eller sitter fast i sin “individualiserade kommersia-
listiska värld”. De anser att en ”riktig präst” tydligt ska föra fram det kristna 
budskapet. Några förefaller betrakta prästen som en gudomlig ställföreträda-
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re: ”mitt uppdrag är att vara det gudomliga ordets tjänare”, ”man ska vara 
genomskinlig, se Kristus, inte mig” (sid 97).  

Dessa sändarinriktade präster verkar kämpa på med sina uppgifter i vet-
skapen om att deras föreställningar om hur människor borde leva sina liv i 
relation till kyrka och tro inte stämmer med verkligheten. De gör sitt bästa 
utifrån sina grundvärderingar kring kyrkan och de tycks hoppas på en för-
ändring såtillvida att kyrkan får en större funktion för människor och en stör-
re roll i samhället. De är trogna sin föreställning att kyrkans utgångspunkt är 
Gud och det kristna budskapet och att det är prästens uppgift att föra ut detta 
budskap - till skillnad mot präster med en mottagarinriktning där kärnpunk-
ten är människorna och deras erfarenheter av existentiella och andli-
ga/religiösa frågor. 

Påfrestningar i prästernas arbetssituationen 
I detta arbete framkom att flertalet präster, trots att de inte tillfrågats, sade 
sig uppleva påfrestningar i arbetet. Dessa handlade framför allt om samar-
bets- och personalkonflikter samt frustration i sitt eget förhållande till kyrkan 
och/eller dess organisation. Ungefär en tredjedel av de intervjuade prästerna 
upplevde också frustration över att inte kunna nå människor. Att det finns 
problem i arbetsmiljön i Svenska kyrkan är ingenting nytt. En genomgång av 
Arbetsmiljöverkets rapporter visar på att samarbetsproblem, kommunika-
tionssvårigheter, oklar organisation, dåligt ledarskap, utbrändhet, stress, svå-
righeter att sätta gränser mellan arbete och fritid är stora problemområden 
inom kyrkan258. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att sjukskrivningar av 
psykosociala skäl är överrepresenterade inom prästkåren jämfört med andra 
yrkesgrupper. Variationen mellan församlingarna är dock stora. Varje för-
samling är en självständig enhet där kyrkorådet har det yttersta ansvaret och 
där kyrkoherden har arbetsledaransvaret259. Denna s k dubbla ansvarslinje har 
ofta visat sig leda till konflikter och otydligheter260. 

Prästers påfrestningar i arbetssituationen är ett omfattande ämne som inte 
kan fördjupas i denna undersökning. Att präster upplever påfrestningar i 
arbetssituationen p g a egen frustration i relation till kyrkan och för att de 
inte når ut till människor har inte redovisats i andra undersökningar. Där-
emot har flera undersökningar, som redovisats i kapitel 2, visat att många 
präster upplever svårigheter med kyrkans identitet i dagens samhälle och 
med att anpassa kyrkans budskap till samtiden.  

I samband med att Svenska kyrkan år 2000 skildes från staten fick varje 
församling i Stockholms stift arbeta med sin nya identitet genom att skriva 
en egen församlingsinstruktion med en omvärldsanalys och ett pastoralt pro-

                               
258 Bernspång 2006, sid 14 
259 Kyrkoordningen: kapitel 2, paragraf 6 
260 Bernspång 2006, sid 2, 12 
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gram. Detta material från ett 80-tal församlingar har analyserats av forskaren 
och prästen Sven Thidevall261. Resultaten från intervjuerna om att många 
präster känner sig frustrerade i relation till kyrkan och att de inte når ut till 
människor stämmer överens med de iakttagelser som gjordes i den samlade 
analysen av församlingsinstruktionerna: ”Man skymtar en sorg över allt som 
gått förlorat; allt färre firar gudstjänst tillsammans, allt färre konfirmeras, 
allt färre vill tillhöra kyrkan”. Dessa förluster blir också personliga förluster 
för alla som är engagerade i en kyrkoförsamling. Men sorgen över allt som 
gått förlorat formuleras sällan”262.  

I den sammanställning som gjordes av intervjuerna med prästerna avse-
ende livsåskådning (sid 116) framkom en skillnad i grundstämning mellan 
mottagar- och sändarinriktade präster såtillvida att känslan hos sändarinrik-
tade präster föreföll mer pessimistisk. Dessa präster uppfattar att människor 
inte, i traditionell mening, har Gud och det kristna budskapet som utgångs-
punkt i sina liv. Denna grundkänsla är i linje med den känsla av sorg som 
framkommit i analysen av församlingsinstruktionerna263.  

Sammanfattningsvis förefaller det påfrestande att vara präst i dagens 
samhälle inte bara p g a de konflikter som finns i många församlingar, och 
som redovisats i andra studier, utan också därför att ens egen relation till 
kyrkan är dubbelbottnad och för att man inte får kontakt med församlingsbor 
på det sätt man skulle önska.  

Sammanfattning av församlingsbors och prästers föreställningar  
Församlingsbornas föreställningar om kyrkan handlar framför allt om att 
Gudtjänster är stela och otillgängliga, att präster bör vara på samma nivå och 
inte sätta sig över människor och att religiositet kan uttryckas på många oli-
ka sätt. Dessa synpunkter utgår huvudsakligen från deras egna erfarenheter. 
Förenklat skulle man kunna säga att de allra flesta av församlingsborna och 
hälften av prästerna är överens i sitt synsätt på en kyrka i tiden och en bred 
syn på religiositet. Den andra hälften av prästerna har en annan syn på kyr-
kan där det viktiga är att föra fram ett kristet budskap oavsett tidsandan. Det 
finns ingen skarp gräns mellan prästerna med mottagarorientering respektive 
sändarorientering, utan de befinner sig på ett kontinuum. Ytterlighetspositio-
nerna på detta kontinuum kan ses som idealtyper (sid 107). Merparten av 
prästerna befinner sig i närheten av den ena respektive den andra ytterlig-
hetspositionen.  

Flertalet präster, trots att de inte tillfrågats, sade sig uppleva påfrestningar 
i arbetet bl a avseende frustration i sitt eget förhållande till kyrkan och över 
att inte kunna nå människor. Dessa resultat stämmer överens med den känsla 

                               
261 Thidevall 2005 
262 Thidevall 2005, sid 12 
263 Thidevall 2005, sid 12 
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av sorg ”över allt som gått förlorat” som framkommit i analyser av försam-
lingsinstruktioner i Stockholms stift. 

Sändarorientering respektive mottagarorientering ur 
olika perspektiv  
I inledningskapitlet beskrevs olika perspektiv avseende synen på religiosi-
tet/kyrka. Genomgången av ett flertal undersökningar visade på en spänning 
mellan olika sätt att se på kyrkan. I föreliggande undersökning blir denna 
spänning tydlig dels mellan olika grupperingar av präster, dels mellan för-
samlingsbor och präster. Ytterlighetspositionerna i denna spänning har här 
benämnts sändarorientering respektive mottagarorientering. I detta avsnitt 
vill jag belysa dessa båda begrepp utifrån ett teoretiskt perspektiv, ett dia-
logperspektiv och ett perspektiv avseende attityder och handlingar.  

Sändarorientering respektive mottagarorientering ur ett teoretiskt 
perspektiv  
Jag kommer här att relatera begreppen sändarorientering respektive motta-
garorientering till de undersökningar som togs upp angående förväntningar 
och föreställningar på kyrkan i inledningskapitlet, framför allt de teoretiska 
aspekterna utifrån Terence Card och Milton Rokeach (sid 21). 

De undersökningar som redovisades i inledningskapitlet kunde samman-
fattas som polariseringar i föreställningar om kyrkan/religiositet. (tab 4, sid 
23). Flera av dem avsåg inriktning angående kyrkans uppgift264. Dessa un-
dersökningar befäster nuvarande studie, eftersom samma typ av polarisering 
visar sig. 

I detta sammanhang vill jag ta upp begreppet kyrkosyn. I föreliggande ar-
bete har jag undvikit termen av den anledningen att den innehåller ett stort 
antal aspekter, vilket jag inte ser som möjligt att reda ut inom ramen för den-
na undersökning. Ett annat skäl är att begreppet kyrkosyn både i den allmän-
na debatten och kyrkfolk emellan, ofta leder till laddade och värderande 
diskussioner. Jag har istället valt att ta upp olika aspekter och försöka preci-
sera dessa. Vissa aspekter hamnar dock nära vad man kallar kyrkosyn, t ex 
”inriktning avseende kyrkans uppgift”. 

Som beskrevs i kapitel 1 hävdar den engelska forskaren Terence Card265 
att det finns en konflikt i vad han kallar en “exklusiv” respektive en “inklu-
siv” syn på religiositet/kyrka (sid 21). Man kan betrakta den “exklusiva sy-
nen” respektive den “inklusiva synen” på religiositet/kyrka som s k idealty-
                               
264 Gustafsson 1994, sid 161, Gustafsson 2000, kap 6, Pettersson 2000 b, sid 128-134, Blåder 
2008, kap 2 
265 Bäckström 1989, sid 41 



 142 

per. Om man placerar in prästernas utsagor i Cards indelning (tab 33-34) 
finner man att de kriterier Card anger för en inklusiv respektive en exklusiv 
syn på religiositet/kyrka överensstämmer i stort med mottagarorienterade 
respektive sändarorienterade utsagor. Det innebär att beteckningarna “inklu-
siv” respektive “exklusiv” syn på religiositet/kyrka i stort sett kan ses som 
synonymer till kategorier med mottagarorienterade utsagor respektive kate-
gorier med sändarorienterade utsagor. Begreppen “inklusiv” och “exklusiv” 
kan uppfattas som mer värderande än mottagarorientering respektive sändar-
orientering. De senare säger mer om inriktningen.  

Tabell 33.  Kriterier på “exklusiv” syn på religiositet kyrka (markerade med fetstil) 
enligt Card266 och dess överensstämmelse med kategorierna sändarorien-
terade utsagor (markerade med kursivstil). Angående numreringen av 
kategorierna, se tab 21, sid 83-84) 

 
Exklusiv syn på religiositet/kyrka  
Sändarorienterade kategorier av utsagor 
 
Tron är exklusiv. Trosuppfattningen förutsätter viss enhetlighet  
 (motsvarar ”religionsbegrepp”,  tab 28, sid 106) 
20. Önskan om en enhetlig kyrka  
37. Att vara religiös/kristen/troende har en avgränsad definition 
 
Definitionen av kyrkan är snäv. Essensen, dogmat, är det avgörande,  
Tro har lärts in och konstituerar den troende gruppen. Läran är objektiv 
(motsvarar ”kontakt med församlingsbor” och ”gudstjänster”,  tab 28, sid 106) 
   5. Kyrkan måste vara KYRKA; lära ut om kristen tro, ha Jesus i centrum, framhålla bibel-

läsande och bön, våga utmana 
   7. Gudstjänsten är en kärnverksamhet i kyrkan 
10. Det stela ovana i gudstjänster får man kämpa sig igenom 
14 Dopet är ett sakrament där Gud handlar 
 
Utveckling mot sekularisering  
(motsvarar ”styrning av kyrkans verksamhet” och ”syn på folk i allmänhet,  tab 28, sid 106) 
18. Negativt med politikerstyre 
19. Kyrkan bör vara mer episkopal; biskopar, präster, anställda bör ha mer inflytande 
23. Inte angeläget med modernisering i kyrkan  
32. Människor borde upptäcka kyrkan, ta kyrkan på allvar  
33. Människor har mycket fördomar mot kyrkan  
 
Kyrkan är hierarkisk och institutionaliserad   
(motsvarar ”prästens roll” , tab 28, sid 106) 
27 En präst ska tydligt förmedla ett kristet budskap till människor 
 

 

                               
266 För samtliga kriterier enligt Card, se kap 1, sid 21. 
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Tabell 34.  Kriterier på “inklusiv” syn på religiositet kyrka (markerade med fetstil) 
enligt Card267 och dess överensstämmelse med kategorierna med motta-
garorienterade utsagor (markerade med kursivstil). Angående numre-
ringen av kategorierna, se tab 21, sid 83-84)  

 
Inklusiv syn på religiositet/kyrka 
Mottagarorienterade kategorier av utsagor 
 
Tron är inklusiv. Trosuppfattningen uppfattas som mer pluralistisk 
(motsvarar ”religionsbegrepp”,  tab 28, sid 106) 
15. Dopet innebär att människor bekräftar ett barns födelse 
36. Problematiskt med kyrkans sanningsanspråk 
38. Att vara religiös/kristen/troende kan beskrivas på många olika sätt 
39. Att vara religiös, troende, kristen behöver inte ha samband med att gå i kyrkan 
40. Alla människor är mer eller mindre religiösa 
 
Definitionen av kyrkan är vid. Erfarenheten är det avgörande och utgångspunkt för 
reflektion. Tro har en relation till en situation som erfars. Läran är subjektiv 
(motsvarar ”kontakt med församlingsbor” och ”gudstjänster”,  tab 28, sid 106) 
  2. Kyrkan ska välkomna alla, bejaka, inbjuda till samtal om existentiella frågor 
  8. Gudstjänstens form stänger ute ovana 
  9. Gudstjänster är ofta stela, svårtillgängliga, berör inte  
12. Gudstjänsternas utformning är ett stort strukturproblem 
13. Önskvärt med modernisering av gudstjänster 
 
Utveckling mot religiös förändring  
(motsvarar ”styrning av kyrkans verksamhet”,  tab 28, sid 106) 
17. Utmärkt med idén om folkkyrkan 
22. Angeläget med modernisering i kyrkan 
 
Kyrkan är gemenskap, personlig och decentraliserad 
(motsvarar ”prästens roll”,  tab 28, sid 106) 
11. Viktigt att uppmärksamma gudstjänstbesökare 
28. En präst ska vara medkännande, lyssna och tycka om människor 
29. En präst ska vara på samma nivå, inte sätta sig över människor 
 

Cards uppdelning omfattar ett flertal aspekter som överensstämmer med de 
som utifrån empirin framkommit i begreppen sändarorientering respektive 
mottagarorientering: religionsbegrepp, kontakt med församlingsbor, guds-
tjänster, styrning av kyrkans verksamhet, prästens roll, samt syn på ”folk i 
allmänhet” (tab 28, sid 106)268. 

Ett annat teoretiskt perspektiv, som berörde attityder och som beskrevs i 
inledningskapitlet, var Milton Rokeach’s distinktion mellan vad han kallar 
för ”öppna och slutna system” (sid 21). Om man placerar in prästernas olika 
kategorier av utsagor i Rokeachs kriterier på öppna och slutna system visar 

                               
267 För samtliga kriterier enligt Card, se kap 1, sid 21. 
268 Dessa är markerade under fetstilsrubrikerna i tabell 33-34. 
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det sig att dessa överensstämmer med kategorierna med mottagarorienterade 
utsagor respektive kategorierna med sändarorienterade utsagor (tab 35). En 
sändarinriktning kan alltså tolkas i termer av ett ”slutet system” som enligt 
Rokeach innebär att man utgår från vissa fasta föreställningar som leder till 
att anpassningen till ny information inte blir adaptiv. Det innebär att en präst 
med en hög grad av sändarinriktning/slutet system angående sina föreställ-
ningar om tillvaron (beliefs) kan vara ”fyrkantig” och stel, ”köra på i gamla 
hjulspår” när det gäller att anpassa sig till förändringar i samhället och tids-
andan. 
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Tabell 35.  Kriterier (markerade med fetstil) för ett öppet respektive slutet system 
angående de övertygelser respektive icke-övertygelser (beli-
efs/disbeliefs) en individ har enligt Milton Rokeach samt exempel (mar-
kerade med kursivstil) på dessa utifrån prästernas utsagor. Angående 
numreringen av kategorierna, se tab 21, sid 83-84) 

 
Slutet system 

 
Öppet system 
 

När man hör andra uppfattningar, som 
inte stämmer med ens egna, så är man 
avvisande eller polariserande 
 
Präster som ifrågasätter människor och deras 
relation till kyrkan och tro och anser att 
människor har fördomar mot kyrkan 
 

När man hör andra uppfattningar, som 
inte stämmer med ens egna, så är man inte 
särskilt avvisande eller polariserande 
 
Präster som säger att de vill gå i dialog med 
människor och prata om deras livsfrågor 

Det man inte tror på är ett ganska homo-
gent block medan man kan beskriva det 
man tror på mer nyanserat 
 
Präster som ifrågasätter människor och deras 
relation till kyrkan och tro och anser att 
människor har fördomar mot kyrkan. De 
beskriver inte sin egen tro och relation till 
kyrkan på det sättet 
 

Man uppfattar och beskriver båda syste-
men nyanserat, dvs både det man tror på 
och det man inte tror på 
 
Präster som talar om att de förstår att männi-
skor har svårigheter med såväl kyrkan som 
gudstjänster 

Det specifika innehållet i mer ursprungliga 
föreställningar, vare sig det gäller världen 
eller en särskild situation, är hotfullt: 
människorna och världen är hotfulla 
 
 
Präster som uttrycker en konflikt mellan 
kyrkan och samhällsutveckling-
en/sekulariseringen och ser individualisering 
som ett hot mot kyrkan etc 

Det specifika innehållet i mer ursprungliga 
föreställningar, vare sig det gäller världen 
eller en särskild situation, är av ett "vän-
ligt" slag: människorna och världen är 
goda 
 
Präster som uttrycker ett genuint intresse av 
att förstå hur andra tänker och funderar och 
som har åsikter om hur kyrkan bör arbeta för 
att komma i kontakt med människor och deras 
livsfrågor 
 

Det yttre formella innehållet i föreställ-
ningar om auktoritet och om människor 
som omfattar det systemet är att auktoritet 
är något absolut och att människor accep-
teras eller förkastas utifrån huruvida de är 
ense med sådan auktoritet eller inte 
 
 
Präster som uttrycker att Gud respektive 
Jesus är auktoriteten och som anser att män-
niskor har fördomar mot kyrkan, att de borde 
upptäcka kyrkan, besinna sig etc  
 

Det yttre formella innehållet i föreställ-
ningar om auktoritet och om människor 
som omfattar det systemet är att auktoritet 
inte är något absolut och att människor 
inte bedöms utifrån huruvida de är ense 
med sådan auktoritet eller inte 
 
 
Präster som uttrycker att Gud respektive 
Jesus etc kan uppfattas på många olika sätt 
och strävar efter att bejaka den andlighet/ 
religiositet människor uttrycker 
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Man har ett tidsperspektiv som är begrän-
sat och orienterat mot framtiden 
 
Präster som talar om döden som det befriade 
livet, det verkliga livet 
 

Man har ett brett tidsperspektiv 
 
 
Präster som talar om att livet är här och nu 
och att det gudomliga finns i varje människa 
och i vardagslivet 

Sammanfattningsvis visar det sig att sändarorientering och mottagarorienter-
ing överensstämmer såväl med Cards syn på religiositet/kyrka: indelning i en 
exklusiv respektive en inklusiv syn på kyrkan, som med Rokeach’s psykolo-
giskt/sociologiska perspektiv avseende attityder och förhållningssätt: distink-
tion mellan ett slutet och ett öppet system. Dessa ytterligare perspektiv på 
sändarorientering understryker att en sådan inriktning kan vara problematisk 
i dagens kyrka. Teologiska perspektiv på sändarorientering och mottagarori-
entering kommer att diskuteras i kapitel 6. 

Sändar- respektive mottagarorientering i ett dialogperspektiv 
Som beskrivits i kapitel 4 innebär sändarorientering att få människor att ta 
sin utgångspunkt i den livsåskådning som utgår från kyrkans trosbekännelse, 
dvs en avgränsad syn på religiositet. Mottagarorientering innebär att få män-
niskor att ta sin utgångspunkt i en egen livsåskådning utifrån en bred syn på 
religiositet. Jag kommer i detta avsnitt att belysa dessa båda orienteringar 
avseende förutsättningarna för en dialog269 med församlingsbor. Om en präst 
har en ifrågasättande inriktning vad beträffar en människas förhållande till 
kyrka och tro är det mindre troligt att en dialog kan komma till stånd med 
denne. Studier inom medicinsk vetenskap avseende patient-läkarrelationen 
visar att förutsättningslösa samtal kan generera nya insikter, men att sådana 
inte kan komma till stånd om den ena parten anser sig ha den rätta uppfatt-
ningen och därmed implicit underkänner den andra personens sätt att tän-
ka270.  

Hälften av de intervjuade prästerna har i högre eller lägre grad en sändar-
orientering. Ingenting tyder på att präster med sändarorientering skulle vara 
mindre mänskliga, lyssnande, empatiska än andra präster. Frågan rör förut-
sättningarna att möta församlingsbor i en dialog. Om en präst har inställ-
ningen att hans huvudsakliga uppgift är att föra fram ett kristet budskap finns 
risken att hon/han inte är intresserad av att förstå hur den andre tänker. Det 
är troligt att prästen vill ge argument för det budskap han/hon ser som sin 
och kyrkans uppgift att förmedla. Det hindrar inte att man i samtal kan 
komma överens om hur en förrättning ska gå till. Det hindrar heller inte att 

                               
269 Begreppet dialog kommer att belysas i kap 6 i samband med teologiska perspektiv på 
resultaten. 
270 King 1985, Hunt 1989, Arborelius 1989, Arborelius 1992, Huygen 1992, Henbest 1992, 
Kaplan 1996  
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prästen kan vara en god själasörjare. Men präster med en hög grad av sän-
darorientering har knappast något intresse av att sätta sig in i hur en försam-
lingsbo funderar kring existentiella frågor.  

Hypotetiskt skulle en sändarinriktad präst kunna vara förtrogen med så-
dana tekniker för beteendeförändring som används inom medicinsk veten-
skap271 som att man t ex tar reda på patientens föreställningar för att kunna 
bedöma i vilken eventuell förändringsfas patienten befinner sig i, innan man 
ger eventuella råd. Det är också hypotetiskt möjligt att en sådan sändarorien-
terad präst på motsvarande sätt skulle kunna vara insatt i relationsmarknads-
föring där utgångspunkten är att man mest effektivt säljer in sitt budskap 
genom att först lyssna på kunden och få kundens behov fördjupade istället 
för att ifrågasätta kundens föreställningar och beteende. Om några av de 
intervjuade prästerna på ett medvetet sätt använde sådana tekniker hade detta 
sannolikt framkommit vid intervjuerna. 

Kan en präst med en utpräglad sändarinriktning föra fram ett kristet bud-
skap utifrån ett sanningsanspråk och samtidigt vilja lyssna på människor för 
att tillsammans tolka det kristna budskapet? Generellt är det inte omöjligt 
under förutsättning att prästen har en god pedagogisk förmåga och kan han-
tera sin egen uppfattning - och samtidigt lyssna på och bejaka andras upp-
fattningar. Men - om en präst anser att hans/hennes och kyrkans främsta 
uppgift är att föra fram ett kristet budskap och att lyssna på och bejaka för-
samlingsbor - då hamnar en sådan präst i föreliggande undersökning meto-
dologiskt någonstans i mitten av det kontinuum som beskrivits. Präster som 
utifrån utsagorna i intervjuerna ligger nära ytterlighetspositionen ”sändarin-
riktning” (fig 2, sid 113) har inte fällt några kommentarer som handlat om att 
lyssna på församlingsbor, bejaka dem, tala om deras livsfrågor m m.  

En präst med mottagarinriktning kan ha en egen ståndpunkt angående den 
kristna tron, synen på kyrkan och bilden av Gud m m - och samtidigt ett 
genuint intresse för dialog med en församlingsbo. En präst med en enligt 
givna kriterier tydlig sändarinriktning kan ha en egen ståndpunkt angående 
kristen tro, men inte samtidigt ett äkta intresse för dialog. Skälet är att om 
prästen hade ett intresse för att föra en dialog skulle han/hon enligt definitio-
nerna i denna studie inte hamna nära ytterlighetspositionen. 

Attityder och handlingar utifrån sändar- respektive 
mottagarorientering 
Resultaten visade att präster med en sändarorientering många gånger ifråga-
satte människor och deras tro. Dessa prästers utsagor tydde på att de var 
ifrågasättande - om prästerna förmedlade ett sådant ifrågasättande i sina kon-
takter går inte att svara på. Många av dem uttryckte också att människor 

                               
271 Arborelius 1993 
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borde upptäcka kyrkan och ta kyrkan på allvar. Dessa båda förhållningssätt 
förekom mycket sällan bland de mottagarinriktade prästerna.  

Ju mer mottagarinriktad en präst är, desto större strävan finns - enlig defi-
nitionen på mottagarinriktning (sid 107) - att samtala med församlingsbor 
och att bejaka deras erfarenheter. Det är den attityd intervjuerna med präster 
med en högre eller lägre grad av mottagarorientering avspeglar. Men utifrån 
intervjuerna går det inte att uttala sig om i vilken utsträckning dessa präster 
agerar på ett mottagarorienterat sätt.  

En av de intervjuade prästerna, Sofia 30 år, belyser detta dilemma: att vil-
ja ha en dialog - men inte veta hur: 

Hur ser du på kyrkan och kyrkans verksamhet? ”Först och främst tänker jag 
på gudstjänsten, kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, hur den gudstjänsten 
ska se ut - det söker vi oss fram till. Svenska kyrkan är i ett brytningsskede, 
vi söker oss till ett mer dialogiskt förhållningssätt”….. 

Vad får du för funderingar kring denna händelse?272 … ”Ett strukturproblem 
- så stort så det går inte att fånga i ord. Som vi ständigt jobbar med - hur ska 
vi fira gudstjänst, för vem ska vi fira gudstjänst? Ska vi fira gudstjänst för 
såna som Hans som inte varit i kyrkan på 35 år eller för tanterna som kom-
mer söndag efter söndag. Nåt stort strukturproblem, vet inte vad vi ska göra 
åt det”. 

Om du fick 3 önskningar för kyrkan - vad skulle du önska då? ”Skulle önska 
att vi hittar ett språk så människor förstår vad vi säger, ett språk som inte är 
exkluderande, vi är så exkluderande så fantastiskt, medelklass, orgelmusik, 
fina ord, när vi inte använder det tilltalet så använder vi tilltal som exkluderar 
nåt annat. Vi har Taizé, sinnesrogudstjänster, regnbågsmässor, hur vi än gör 
lyckas vi inte hitta strängen som vibrerar. Ett språk önskar jag för kyrkan…. 
Hur skapa gudstjänster, när inte ens anställda tycker det är värt att gå på, för-
ändring av gudstjänsten - hur det skulle gå till vet jag inte”. 

Många människor, sådär 2/3, funderar - av och till - över frågor kring livet, 
döden, kärleken, lidande, om det finns något mer i tillvaron. Men få männi-
skor har kontakt med kyrkan och kyrkans verksamhet. Hur ser du på det? 
Varför är det så? ”Min första tanke: de är vår kyrkas största misslyckande 
genom tiderna. Korstågen känns som en droppe i havet jämfört med det - 
skriv inte det! Den största skatt vi har att förvalta, samtal, kunskap hur nå ut, 
samtal om det som är större än oss, förmågan har vi kastat i sjön, det krävs 
stora håvar för att fiska upp det. Jättehemskt vi sitter här, har kunskap, vilja, 
vill förmedla men kan inte det. Slår knut på oss själva, kafégrupper, dialog-
grupper... Men människor kommer inte. Hur ska vi göra för att skaffa en are-
na så människor vill tala med oss, vi har gjort allt, skickat ut krogpräster på 
Berns. Det är väldigt väldigt tråkigt, hur vi ska göra vet jag inte”. 

                               
272 Fallbeskrivningen intervjufråga 17, sid 51  
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Sofia, har bedömts ligga nära ytterlighetspositionen för en mottagarorienter-
ing (sid 112). Hon beskriver kyrkan i ett brytningsskede där man bl a ”söker 
sig fram till ett dialogiskt förhållningssätt”. Hon talar om gudstjänstens 
strukturproblem som ”något man ständigt brottas med i församlingen, men 
ännu inte lyckats komma tillrätta med därför att man inte vet hur man ska 
bära sig åt”. Hon efterlyser ett språk i kyrkan som inte är exkluderande. 
Framför allt efterlyser hon en förmåga till samtal på ett sådant sätt att männi-
skor vill tala med kyrkans folk. Hon beskriver en fastlåst position: att vilja 
men inte kunna. Om en mottagarinriktad präst - som Sofia i exemplet ovan - 
inte agerar på ett mottagarorienterat sätt kan orsakerna vara att hon inte rik-
tigt vet hur hon ska göra och/eller att man inte fått/får träning och handled-
ning i ett sådant sätt att bemöta människor.  

En sådan tolkning får stöd av Blehrs undersökning273 av prästers förhåll-
ningssätt gentemot församlingsbor som beskrivits tidigare (sid 22). Det ena 
förhållningssättet ”Jag frågar inte så mycket” beskrevs som att ”ligga lägre i 
samtalet” och att inte aktivt invitera till diskussion om sådant man anar kan 
vara svårt att förstå eller förklara. En sådan återhållsam inställning, menade 
Blehr, kunde vara relaterad till en kritisk självkänsla av att inte ha tillgång till 
det språk man skulle behöva för att möta dem som inte är hemma i kyrkans 
etablerade formuleringar, vilket ligger nära den beskrivning prästen Sofia ger 
ovan. Att inte fråga så mycket för att man är osäker på att kunna möta män-
niskor som inte har tillgång till kyrkans språk kan således finnas både hos 
sändarorienterade och mottagarorienterade präster. Det andra förhållningssät-
tet som Blehr beskrev ”Att gå i dialog”, att bjuda in till samtal, att försöka 
starta ett samtal, att lyssna på den andres version och vara genuint intresserad 
av hur den andre tänker274, överensstämmer helt med en mottagarorientering - 
när denna omsätts i handling.  

I vilken utsträckning kan resultaten generaliseras? 
En väsentlig fråga är om resultaten från denna begränsade undersökning är 
representativa för präster i församlingar respektive för människor i allmän-
het. Beträffande det första huvudresultatet, att “vanliga människor” har om-
fattande existentiella och religiösa/andliga erfarenheter är det svårt att hitta 
något som talar för att just de församlingsbor som intervjuades skulle vara 
unika i detta avseende, särskilt inte som ett flertal undersökningar (som re-
dovisats i kapitel 2) visar på samma företeelser.  

Jag har därför valt att fokusera detta avsnitt på huruvida församlingsbor-
nas och prästernas mottagar- respektive sändarorientering kan generaliseras, 
dvs det andra huvudresultatet. En avgörande fråga för att kunna uttala sig om 

                               
273 Blehr 2008, sid 297-299 
274 Blehr 2008, sid 297-299 
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generaliserbarhet är a) representativiteten vad gäller såväl församlingsbor 
som präster och b) urvalets storlek.  

Representativitet avseende de intervjuade församlingsborna 
De flesta tidigare intervjuer av liknande karaktär har gjorts med personer 
som på ett formulär fått markera om de kunde tänka sig att bli intervjuade. 
Ett sådant förfaringssätt innebär att man får en grupp som inte är representa-
tiv för ”MedelSvenssson”. I detta arbete har jag gjort ett slumpmässigt strati-
fierat urval275, vilket medverkar till en högre grad av representativitet.  

Fyrtiotre procent av de tillfrågade församlingsborna tackade nej till att 
delta i undersökningen p g a tidsbrist och/eller ointresse. Man brukar anta att 
personer som inte vill delta i en undersökning är negativa till eller ointresse-
rade av innehållet i den. Om så hade varit fallet i denna studie hade ett mind-
re bortfall av församlingsbor troligen inte lett till en mer positiv inställning 
till kyrkan och dess verksamhet - eftersom åtskilliga av de församlingsbor 
som intervjuades uppfattade kyrkan, särskilt gudstjänsterna, som otidsenliga 
och stela.  

Min bedömning är att de församlingsbor, som intervjuades vare sig var 
särskilt angelägna om att bli intervjuade eller särskilt intresserade 
/ointresserade av kyrkan och dess verksamhet. Några hade inte speciellt 
många synpunkter på kyrkan, inte heller på sitt eget liv. Ett skäl för att de 
som intervjuades sannolikt inte skilde sig från dem som inte ville delta är 
den förhållandevis jämna fördelningen av ålder och kön på bortfallet. Ett 
annat skäl är att de intervjuade församlingsbornas utbildningsnivå visade sig 
vara i stort sett densamma som för genomsnittet av invånare i Stockholm, 
vilket innebär att de församlingsbor som ingår i föreliggande undersökning 
även socialt-ekonomiskt är ungefär genomsnittliga för befolkningen i Stock-
holms län. 

Ett rakt igenom konsekvent slumpmässigt urval av församlingsbor utifrån 
hela församlingsregistret, dvs boende på alla gator i varje församling istället 
för endast på den gata där den intervjuade prästen i en församling intervjua-
des, skulle kunna inneburit något större skillnader mellan präster och för-
samlingsbor. Anledningen är att utbildning och boende generellt är positivt 
korrelerat vilket innebär att de utvalda församlingsborna, boende på samma 
gator som prästerna, kan ha haft en något högre utbildning än församlingsbor 
som slumpats utifrån samtliga gator. Utbildning anses generellt negativt 
korrelerat med traditionella värderingar276, därav slutsatsen att skillnaderna 
mellan präster och församlingsbor hade kunnat bli något större.  

                               
275 Dock begränsades slumpmässigheten såtillvida att församlingsborna inte slumpades utifrån 
församlingsregistret utan utifrån vissa gator i registret. 
276 www.worldvaluessurvey.org/ 
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Resultaten avseende församlingsbornas syn på kyrkan får en särskild 
tyngd vid beaktandet av att undersökningen omfattar personer från 24 för-
samlingar i hela Stockholmsområdet, allt från innerstad till landsbygd. Om 
man hade gjort ett snävare urval av församlingsbor, t ex bland personer som 
nyligen begärt inträde i kyrkan, nyligen varit i kontakt med kyrkans barn- 
eller konfirmandverksamhet, nyligen varit med om en förrättning o dyl, hade 
man sannolikt kunnat få fler och mer nyanserade synpunkter på kyrkans 
verksamhet. En avsikt med undersökningen var dock att intervjua försam-
lingsbor, som kunde tänkas representera ett genomsnitt av församlingsbor i 
Stockholmsområdet. 

När det gäller församlingsborna innebar urvalsförfarandet att en grupp 
inte kom med, nämligen människor födda tidigare än på 1940-talet, dvs 65 år 
och äldre. Denna grupp är kyrkobesökare i högre utsträckning än yngre med-
lemmar. Deras uppfattningar kan i vissa avseenden skilja sig från människor 
i arbetsför ålder på så sätt att äldre människor kan ha mer positiva attityder 
till religion. Hade denna grupp ingått i undersökningen hade resultaten gene-
rellt kunnat visa på ett större engagemang i kyrkan. De aktuella resultaten 
kan därmed inte generaliseras till denna grupp av äldre församlingsbor. 

Representativitet avseende de intervjuade prästerna 
När det gäller präster innebar urvalsförfarandet att en grupp församlingspräs-
ter inte var representerade, nämligen kyrkoherdar. Dessa utgör 16%, ca en 
sjättedel av församlingsprästerna i Stockholm277. Hade de tagits med i det 
stratifierade urvalet skulle således 4 kyrkoherdar ha ingått bland de 24 präs-
terna. Man kan inte bli kyrkoherde utan att ha arbetat minst 3 år som kom-
minister, vilket innebär att eventuella föreställningar och upplevelser hos de 
kyrkoherdar som inte tillfrågats - bör finnas med i gruppen bland de kommi-
nistrar som tillfrågats.  

I en undersökning från 1978278 har man jämfört kyrkoherdar och kommi-
nistrar avseende synsätt på församlingsarbete. Resultaten visade att kyrko-
herdarna bedömde att församlingen var betydligt närmare idealet (hur man 
önskade att församlingen skulle vara) jämfört med övriga präster. Kommi-
nistrarna hade en mindre positiv bild av församlingen än kyrkoherdarna, 
vilket visade sig ha sin grund i att kyrkoherdarna hade en mindre realistisk 
bild av församlingen än övriga präster. En annan skillnad mellan kyrkoher-
dar och övriga präster var att komministrarna ansåg det mer angeläget att 
förändra gudstjänsterna i riktning mot ett mer aktivt deltagande och ett mer 

                               
277 År 2005 fanns i Stockholms stift sammanlagt (enligt matrikeln för präster och diakoner) 
422 präster som arbetade i församlingar. Av dessa var 9 sjukhuspräster och 4 verksamma 
inom polis och kriminalvård (dessa grupper togs inte med i undersökningen). Av resterande 
409 präster var 67 kyrkoherdar för de sammanlagt 67 pastoraten. 
278 Tegborg 1978, sid 18-23 
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begripligt språk279. Slutsatsen blir att om fyra av de deltagande komminist-
rarna istället varit kyrkoherdar så hade resultaten kunnat innebära ännu stör-
re skillnader mellan församlingsbor och präster avseende sändar- och motta-
garorientering. 

Urvalets storlek 
Som framgår av resonemangen ovan förefaller representativiteten tillräckligt 
god för att kunna dra de slutsatser som gjorts angående inriktningen på sän-
dar- respektive mottagarorientering hos såväl församlingsborna som präster-
na. Men är urvalet tillräckligt stort för att dra slutsatserna? 

Det finns generellt ingen konsensus, däremot många olika uppfattningar 
och skolor angående hur många intervjuer som krävs för att kunna dra slut-
satser. När det gäller församlingsborna hade ett större urval varit önskvärt av 
den anledningen att relativt få av församlingsborna hade synpunkter på kyr-
kans och dess verksamhet. Ett större urval av församlingsbor hade kunnat 
leda till att synpunkter som omfattas av någon eller några procent haft större 
chans att komma med. Som framgått tidigare är det inte ovanligt att träffa på 
människor med en konservativ syn på kyrkan och en sändarorienterad syn på 
präster. Sådana och andra ”minoritetssynpunkter” riskerar att inte komma 
med i ett urval på endast 24 personer. Vad avser de synpunkter som försam-
lingsborna för fram angående gudstjänster, präster och religiositet finns dock 
inget som tyder på att dessa i grunden skulle förändras om man hade ett stör-
re urval. Men ett större urval skulle å andra sidan kunna visa en större säker-
het avseende hur spridda dessa uppfattningar är. Utifrån urvalet på 24 inter-
vjupersoner är det vanskligt att yttra sig över hur många procent av försam-
lingsbor generellt som menar att gudstjänster är stela och otillgängliga, att 
det är angeläget att en präst är på samma nivå och inte sätter sig över samt 
att religiositet inte är begränsat till vissa kriterier utan kan uppfattas på 
många olika sätt. 

Vad beträffar urvalets storlek för prästernas del hade ett större urval - pre-
cis som med församlingsborna - kunnat innebära att man fått en säkrare upp-
fattning om omfattningen av sändar- respektive mottagarorientering. I nuva-
rande läge är det tveksamt att yttra sig om hur pass utbredd en sändar- re-
spektive en mottagarorientering är annat än på ett ungefär. Den mycket jäm-
na fördelningen av prästernas placering på kontinuumet sändarorientering-
mottagarorientering visar på god differentieringsförmåga i variabeln. Det 
tyder på att ett större urval endast skulle leda till små justeringar av fördel-
ningen av sändar- respektive mottagarorientering i Stockholm. 

En väsentlig fråga beträffande urvalets storlek är om det relativt begrän-
sade urvalet av intervjupersoner i tillräcklig utsträckning reducerar slumpens 
inverkan. Trots att det inte finns någon konsensus kring urvalsstorlek förefal-
                               
279 Tegborg 1978, sid 18-23 
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ler det självklart att ett större urval i högre utsträckning hade minskat slum-
pens inflytande. Det är dock svårt att förutsäga vilka eventuella konsekven-
ser detta skulle kunnat medföra angående resultaten. 

Är resultaten specifika för Stockholms stift? 
I Stockholms stift lever drygt 1,8 miljoner människor. Stiftet omfattar 20% 
av landets befolkning. Befolkningen i Stockholm är yngre och andelen hög-
utbildade är högre jämfört med landet i övrigt. Tjugofem procent av befolk-
ningen i Stockholms stift har utländsk bakgrund280, motsvarande andel i lan-
det som helhet är 16%281.  

Urvalet av församlingsbor och präster är representativt för Stockholms 
stift såtillvida att de främst kommer från förorter men också innerstad och 
landsbygd. Stockholms stift har fler boende i storstad än andra stift. Officiell 
statistik visar att man i Stockholm generellt har högre utbildning, högre in-
komst och mer sällan är arbetslös jämfört med människor i övriga landet282. 
Sådana variabler är vanligen relaterade till att man har mindre traditionella 
värderingar, vilket skulle kunna medföra att de församlingsbor som intervju-
ats har mindre traditionella synpunkter på kyrkan och dess verksamhet än 
församlingsbor i andra stift. Utvecklingen går åt att allt fler gradvis kommer 
att få högre utbildning och högre inkomst vilket i framtiden skulle kunna 
innebära ett mindre traditionellt tänkande hos allmänheten. 

Stockholms stift har sedan det bildades 1942 haft ett flertal biskopar och 
domprostar som visat på en bredd av kristendomstolkningar som väckt de-
batt i kyrkan. Exempel på sådana personer är Ingmar Ström, Krister Sten-
dahl, Lars Carlsson och Ludvig Jönsson. Sådana mer offensiva hållningar i 
teologiska stridsfrågor kan ha bidragit till en större andel kvinnliga präster 
jämfört med övriga stift i landet. Gissningsvis har också Stockholm fler ho-
mosexuella präster än övriga stift eftersom homosexuella människor i all-
mänhet dras till storstäder283. Man kan anta att homosexuella präster har mer 
liberala värderingar än präster i allmänhet. Därtill har storstadsmänniskor 
generellt högre utbildning och högre inkomster vilket talar för att präster i 
Stockholms stift sannolikt har mer radikala och liberala värderingar jämfört 
med präster i andra stift.  

Utifrån dessa fakta om prästkåren i Stockholms stift kan man dra slutsat-
sen att gruppen präster med sändarorientering sannolikt är större i övriga 
delar av landet. 

                               
280 Utrikes födda samt födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar 
281  www.scb.se enligt uppgifter 31 dec 2005 
282  www.scb.se enligt uppgifter 31 dec 2005 
283 Uppgifter från stiftsprost Eva Brunne, Stockholms stift 
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Vad nytt tillför denna undersökning? 
De tidigare undersökningarna kring kyrka/religiositet befäster resultaten från 
denna studie, eftersom samma typ av polarisering visar sig avseende synsät-
tet på kyrka/religiositet. Ytterligare en terminologi för ytterlighetspositioner 
kan läggas till de tidigare: sändarorientering respektive mottagarorientering. 
Som framgår av såväl kapitel 1 som kapitel 2 finns ett flertal undersökningar 
angående ”vanliga människors” och prästers föreställningar och förväntning-
ar på kyrkan. Vilka bidrag ger föreliggande undersökning till aktuell forsk-
ning inom området?  

Undersökningen svarar på frågor som inte ställts tidigare vad gäller för-
samlingsbors och prästers förväntningar och föreställningar om kyrkan i 
Stockholms stift. Tidigare har enbart församlingsundersökningar gjorts, ofta 
av anställda i kyrkan. I denna undersökning finns ungefär en fjärdedel av alla 
församlingar i Stockholms stift representerade genom såväl präster som för-
samlingsbor. Resultaten ger en bild av hur stiftets församlingsbor respektive 
präster ser på kyrkan utifrån att samma frågor ställts till dem. Eftersom stor-
städer karaktäriseras av att personer bosatta där har mindre traditionella vär-
deringar än övriga kan man anta att en högre grad av sändarorientering före-
kommer såväl hos präster som församlingsbor i övriga landet.  

Undersökningen svarar på frågor som inte ställts tidigare vad gäller fun-
deringar kring livet och döden samt existentiella, andliga och religiösa upp-
levelser hos ”folk i allmänhet” och hos präster. Det finns några undersök-
ningar tidigare av ”vanlig människor” (sid 27-29), som givit svar på direkta 
frågor om upplevelser och/eller föreställningar av en kraft, en närvaro, av 
något större som ligger bortom den vanliga materiella vardagen. Däremot 
finns mig veterligt inga tidigare undersökningar som försökt fånga existenti-
ella, andliga och religiösa upplevelser indirekt utifrån livsberättelser och svar 
på frågor om föreställningar och upplevelser inom vissa områden (t ex Vilka 
är de verkligt betydelsefulla händelserna i ditt liv? Hur tänker du kring dö-
den?). Litteratursökningar har inte givit några resultat avseende dylika studi-
er. 

Undersökningen svarar på frågor som inte ställts tidigare vad gäller 
prästers påfrestningar i arbetet avseende frustration i sitt eget förhållande 
till kyrkan och över att inte kunna nå människor. Dessa resultat framkom 
indirekt via andra intervjufrågor. Dylika fynd har inte rapporterats tidigare, 
däremot finns studier om påfrestningar utifrån de konflikter som finns i 
många församlingar. 

Undersökningen möjliggör jämförelser mellan församlingsbor och präs-
ter. En skillnad mot tidigare undersökningar är att man i föreliggande studie 
ställt samma frågor till såväl kyrkans anställda som dess medlemmar. I un-
dersökningen 1978 i Skara stift (sid 43) ställdes också samma frågor men 
dessa gällde endast den syn man hade på församlingen. Resultaten som 
framkom befäster resultaten från denna studie såtillvida att församlingsbor i 
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högre utsträckning än prästerna menade att kyrkans språk borde förändras 
samt att man borde tala om livsfrågor. I Lunds stift belyste man skillnader 
och likheter mellan församlingsbor och präster i synen på prästrollen. Man 
fann att präster betonade gudstjänstlivet på bekostnad av förrättningar och 
diakonal verksamhet, dvs liknande resultat som i denna studie avseende sy-
nen på prästrollen.  

Undersökningen ger kvalitativa data. I föreliggande undersökning har 
förutom kvantitativa data också kvalitativa data redovisats. De senare har 
visat på innehåll i existentiella, andliga och religiösa upplevelser samt inne-
börder i förväntningar och föreställningar om kyrkan284 och ger därmed 
andra resultat än de som kan erhållas från enkäter och kvantitativa data. I 
dessa båda undersökningar som nämndes tidigare, och som avsåg både för-
samlingsbor och präster, använde man kvantitativa data som härrörde från 
enkäter.  

Undersökningen är induktiv, vilket innebär att stort utrymme givits för in-
tervjupersonernas utsagor, något som minskat inverkan av förutfattade me-
ningar. På detta sätt har jag fått större möjligheter att komma åt sådant som 
inte kommer fram i specifika intervjufrågor eller i enkätfrågor. I denna un-
dersökning ställdes till stor del öppna och breda frågor. Det innebär att de 
resultat som redovisats vanligen är material som kommit fram indirekt i in-
tervjuberättelserna som helhet, men inte som svar på specifika frågor. För att 
illustrera: om man ber en person berätta det viktigaste från sitt liv, får man 
helt andra svar än om man ställer specifika frågor som Vilka är dina viktiga 
relationer, hur ser du på ditt arbete, vad är du mest besviken över etc. I det 
senare fallet styr man de data man får fram mer än genom den öppna frågan 
om livsupplevelser. På motsvarande sätt är intervjufrågorna i denna under-
sökning inte särskilt styrande genom att databearbetningen tillgått så att jag 
sökt material från hela eller delar av intervjuerna. Ett exempel på material 
som framkommit indirekt är resultaten om prästers påfrestningar p g a fru-
stration i förhållande till kyrkan och över att inte få kontakt med människor 
på det sätt man önskar. 

Slutkommentar 
Titeln på denna undersökning är Finns det en klyfta mellan kyrkan och 
folket? Utifrån diskussionen av resultaten i detta kapitel är svaret: Både ja 
och nej: det finns lika ofta en klyfta som det inte finns en klyfta. När det gäll-
er synen på kyrkan kan denna beskrivas genom begreppen sändar- respektive 
mottagarorientering. De intervjuade församlingsborna önskar genomgående 
präster med en mottagarinriktning såtillvida att de menar att religiositet kan 

                               
284 Blåders undersökning gav också kvalitativa data men omfattade inte jämförelser med 
samma frågor  till församlingsbor och präster. 
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komma till uttryck på många olika sätt och inte ett enda bestämt sätt. De 
menar att en verkligt riktig präst inte sätter sig över människor utan är på 
samma nivå. Dessa synpunkter delar församlingsborna med ungefär hälften 
av prästerna. Den andra hälften av prästerna har en sändarorientering och 
menar att kyrkans och prästens främsta uppgift är att undervisa i kristen tro 
utifrån kyrkans trosbekännelse. En avgörande skillnad mellan sändarorien-
tering och mottagarorientering förefaller vara synen på religiositet, dvs olika 
sätt att se på kristen tro. Olika kristendomsbegrepp kommer att diskuteras i 
nästa kapitel.  

Ett tankeväckande resultat är att det mycket väl kan vara så att försam-
lingsbors existentiella, andliga och religiösa erfarenheter inte i nämnvärd 
utsträckning skiljer sig från prästerna på annat sätt än att präster betydligt 
oftare än församlingsbor benämner en upplevelse med konfessionella termer. 
I detta hänseende finns det kanhända ingen påtaglig klyfta mellan ”kyrkan 
och folket”. 

Utifrån resultaten om sändar- och mottagarorientering väcks många frå-
gor. Om bortemot hälften av kyrkans präster har en inriktning som försam-
lingsbor inte är intresserade av och inte frågar efter kan detta vara ett pro-
blem för kyrkan av främst teologisk natur. Utvecklingen går generellt åt ett 
mindre traditionellt tänkande hos allmänheten, vilket innebär att på sikt 
kommer troligtvis den redan höga graden av mottagarorientering att öka 
ytterligare hos församlingsbor. Resultaten kan också peka på framtida eko-
nomiska problem. Om människor i allt mindre utsträckning efterfrågar kyr-
kans tjänster kan det på sikt påverka det ekonomiska underlaget och därmed 
kyrkans verksamhet. Konsekvenser för kyrkans praktik kommer att diskute-
ras i sista kapitlet. 
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KAPITEL 6. Teologiska perspektiv  

Som framkommit av föregående kapitel kan såväl församlingsbor som präs-
ter berätta om åtskilliga existentiella, andliga och religiösa upplevelser. 
Skillnaderna dem emellan, att präster oftare tolkar sina upplevelser i konfes-
sionella termer, kan handla om att prästerna har större tillgång till ett konfe-
sionellt språk och har en högre grad av religiös socialisering. Bägge grup-
pernas funderingar över livet handlar i första hand om existentiella frågor; 
här framkommer inga påtagliga skillnader. Den stora skillnaden grupperna 
emellan handlar om att församlingsbor genomgående vill ha en mottagarori-
entering från kyrkans sida medan hälften av prästerna vill ha en sändarorien-
tering. 

Jag vill i detta kapitel belysa dessa skillnader ur ett teologiskt perspektiv 
genom att relatera dem till några viktiga områden: den pågående debatten 
om folkkyrkan, debatten om det s k Jesusmanifestet 2003 samt biskopens 
uttalanden vid präst- och diakonmötet år 2005 i Stockholms stift där under-
sökningen genomförts. Allra först diskuteras vilka teologiskt grundläggande 
skillnader som återspeglas i begreppen sändarorientering och mottagarorien-
tering. 

Teologiska perspektiv på intervjupersonernas föreställningar 
och upplevelser  
Först i detta avsnitt redovisas kortfattat några grundläggande utgångspunkter 
vad gäller uppfattningen om kristen tro för att det ska bli möjligt att resonera 
kring teologiska implikationer av begreppen sändarorientering och motta-
garorientering. 

Skiljelinjer i synen på uppenbarelsen och bibeln 
Följande beskrivning är inte heltäckande utan en sammanfattning av några 
viktiga principiella skiljelinjer i kristen tro. Kärnan i kristendomen är att Gud 
har uppenbarat sig genom Jesus Kristus. Grundidén är att den transcendenta 
världen på något sätt aktivt ger sig till känna; en uppfattning som inte bara 
finns i kristendomen utan i flera religioner. En skiljelinje i kristendomen är 
synen på denna uppenbarelse.  
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Teologen och biskopen emeritus Sven Ingebrand menar att uppenbarelsen 
kan lokaliseras på olika sätt i kristen tradition: 1) i det historiska skeendet i 
Jesu förkunnelse, 2) i bibelskrifternas nertecknande, s k verbalinspirationste-
orier och 3) i nuet när människor läser bibeln285. Det sistnämnda synsättet 
innebär att bibelordet blir till Guds uppenbarelse när det möter människan i 
hennes existentiella situation. 

Den traditionella synen är att Gud har uppenbarat sig genom Jesus Kristus 
och att Jesus är vägen till frälsning. Innebörden är att varje människa genom 
Jesu död på korset kan få syndernas förlåtelse för att upprätta den brustna 
relationen mellan människor och Gud som, enligt en traditionell kristen-
domstolkning, antas ha skett i historien i det s k syndafallet. Olika slag av 
försoningsläror har under kristendomens historia utvecklats för att förklara 
hur Jesu Kristi död på korset kan leda till försoning mellan Gud och männi-
skor. Denna syn på uppenbarelsen medför en frälsningsorienterad teologi; 
människor behöver frälsning genom syndernas förlåtelse för att återskapa 
relationen mellan människor och Gud. Denna vetskap anses människor i 
allmänhet inte själva ha tillgång till.  

En annan syn på uppenbarelsen är att Jesus visar oss på det djupt mänsk-
liga som potentialen till det gudomliga i varje människa. Denna syn på up-
penbarelsen medför en skapelseorienterad teologi: varje människa har ett 
inneboende trosliv som kan beskrivas på många sätt och varje människa är 
medarbetare i den hela tiden pågående livsprocessen (skapelsen). Gustaf 
Wingrens teologi brukar kategoriseras som en kerygmatisk skapelseteologi; 
utöver en strävan att förstå budskapet i evangelierna (kerygmat) betonade 
han det allmänmänskliga, det vardagliga mänskliga livet som Guds verk. 
Han menade att evangeliet om Jesus Kristus syftar till att återupprätta det 
sant mänskliga, vardagslivet integreras istället för att avgränsas286. Wingren 
har inspirerats av danska teologer, särskilt N F S Grundtvig och K E 
Løgstrup. Grundtvig myntade tesen ”Människa först, kristen sen”; att förstå 
vad kristendomen är handlar om att förstå det djupt mänskliga. Løgstrup 
menade att man måste förstå det universella för att kunna förstå det specifikt 
kristna. Han talade om ”suveräna livsyttringar”; barmhärtighet, tillit, upprik-
tighet, kärlek som kännetecknande för människolivet och som finns nedlag-
da i människan. Även hos Martin Luther finns drag av skapelseteologi på så 
sätt att han menade att Gud var verksam i hela skapelsen här och nu. Han såg 
ingen polarisering mellan gudomligt och mänskligt och menade att det hand-
lade om att religiöst bemyndiga människor. Denna vetskap om uppenbarel-
sen som utgår från skapelseorienterad teologi anses människor i allmänhet 
själva ha tillgång till. 

Dessa båda synsätt avseende uppenbarelsen medför skilda förhållningssätt 
vad beträffar relationen mellan människor och Gud. Det frälsningsteologiska 

                               
285 Hof 1970, sid 374-376 
286 Hallonsten 2008 



 159 

synsättet, som människor inte själva har tillgång till, innebär en polarisering 
mellan Gud och människor. I det skapelseteologiska synsättet finns ingen 
polarisering: Gud är redan här bland människor och i människor. Man skulle 
kunna uttrycka de båda synsätten med utgångspunkten i relationen till Jesus 
som: ”Vi bekänner Jesus som vår Herre” respektive ”Vi känner igen Jesus 
som vår broder”. 

Det gemensamma för all kristen uppenbarelsetro är att bibeln innehåller 
eller är en uppenbarelse. Tonvikten ligger i evangelierna. Anders Jeffner, 
professor i tros- och livsåskådning, menar att den första skiljelinjen mellan 
olika typer av kristen uppenbarelse är huruvida bibeluppenbarelsen ger nå-
gon ny kunskap utöver den man kan få genom sina normala kunskapsförmå-
gor och kunskapskällor287.  

Majoriteten av kristna teologer menar att vi får ny kunskap om den tran-
scendenta världen genom bibeluppenbarelsen, särskilt i evangeliernas berät-
telser om Jesus288. Det viktigaste argumentet för detta är upplevelsen av Jesu 
sätt att vara och förhålla sig289. När man följer denna linje som räknar med ny 
kunskap genom uppenbarelsen, menar Jeffner att man stöter på en av de 
verkligt stora teologiska stridsfrågorna - den som gäller synen på bibeln. Den 
moderna bibelforskningen har medfört att man kommit mycket närmare 
sanningen om bibeltexternas ursprungliga innebörd än äldre okritisk bibelut-
läggning, något som lett till en skiljelinje avseende bibelsyn. Den ena skolan 
hävdar att man avvisar resultat av historisk bibelforskning. Ett exempel är 
den fundamentalistiska rörelsen där man uppfattar bibelns uppenbarelseka-
raktär så att Gud på ett övernaturligt sätt låtit frambringa just de utsagor som 
finns i bibeln för att undervisa människorna, s k verbalinspiration. Den andra 
skolan vidhåller att uppenbarelsen i bibeln framträder när man uppfattar ett 
personligt tilltal, vilket kan ske på flera olika sätt290. 

En annan grupp teologer hävdar att uppenbarelsen bara bekräftar och be-
fäster vad människan kan komma fram till ändå:  

Om man ser mänsklighetens tillkomst som ett verk av en mäktig och god 
Gud och historien som ett skede under Guds ledning verkar det passa bra in i 
bilden att Gud från början låtit människorna få tillräcklig kunskap om honom. 
Det kan vara svårt att infoga tanken på att människor under en stor del av 
mänsklighetens historia endast haft tillgång till en inadekvat gudskunskap 
och att en riktig gudskunskap först på ett sent stadium i historiens förlopp, 
vid vår tidräknings början, blivit uppenbarad291.  

                               
287 Jeffner 1981, sid 67 
288 Jeffner 1981, sid 68 
289 Jeffner 1981, sid 68 
290 Jeffner 1981, sid 75-77 
291 Jeffner 1981, sid 67 
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Argument av detta slag finner man hos flera 1700-talsteologer, t ex de s k 
deisterna i England292. Viktigare i nutiden är enligt Jeffner: 

 
… det resonemang som innebär att tron på en ny kunskapsmeddelelse genom 
bibeluppenbarelsen innebär alltför långtgående och detaljerade metafysiska 
antaganden för att man skulle kunna acceptera den. Bibeln blir därmed inte 
en ny kunskapskälla utan en illustration till vad människan kan komma fram 
till genom sitt religiösa medvetande och dessutom det bästa exemplet på det-
ta293.  

Sändar- och mottagarorientering i ett teologiskt perspektiv  
Frågan är hur man i teologiska termer kan beskriva sändarinriktade respekti-
ve mottagarinriktade prästers föreställningar och förväntningar på religiosi-
tet, kyrkan och dess verksamhet. 

Ytterlighetspositionen i en sändarorientering är att eftersträva att få män-
niskor att ta sin utgångspunkt i den livsåskådning som utgår från kyrkans 
trosbekännelse, dvs en avgränsad syn på religiositet. Kyrkans uppgift är att 
hålla fast vid denna och alltid förkunna den, t ex att undervisa i kristen tro 
och att vägleda och stödja församlingsbor i att läsa bibeln och att be. Följakt-
ligen ser man prästens främsta uppgift som att förmedla ett kristet budskap.  

Det ligger nära till hands att tolka ytterlighetspositionen i en sändarorien-
tering som att kyrkans präster uppfattar att de har en kunskap som människor 
i allmänhet inte har tillgång till. Detta bekräftas av utsagorna i intervjuerna 
att människor borde upptäcka kyrkan och ta kyrkan på allvar samt att man 
kan ifrågasätta människor och deras tro. Prästerna uppfattar sig ha ett väsent-
ligt budskap och ser det därför som sin främsta uppgift att föra ut detta till 
människor. Summariskt kan man uttrycka det som att kyrkan förvaltar en 
uppenbarelse som folk inte av sig själva förstår. En sådan inriktning medför 
ett sanningsanspråk och ett tolkningsföreträde som skiljer präster som utbil-
dade teologer från människor i allmänhet.  

Uttalandet: ”Kyrkan måste vara KYRKA”, som förekommer såväl i inter-
vjusvaren som i många kyrkliga sammanhang kan tolkas på olika sätt. Det är 
vanligen kopplat till utsagor som ”vi måste vara tydliga, vi måste våga stå 
för något”. Min tolkning är att uttrycket innebär en bestämd syn på vad kris-
ten tro innebär, dvs ett sanningsanspråk. En annan möjlig tolkning skulle 
kunna vara att kyrkan är en sammanslutning med medlemmar som i idrotts-
föreningar, politiska föreningar - man vill påpeka att kyrkan är KYRKA och 
inte en fotbollsklubb. En sådan tolkning är emellertid intetsägande och följ-
aktligen inte särskilt sannolik. 
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En sökning294 på Google med sökfrasen ”Kyrkan måste vara kyrka” resul-
terade i följande uppgifter om hur påståendet använts. I anslutning till debat-
ten om skolavslutningar i kyrkan finner man en insändare på Kyrkoordnaren, 
som lyder: ”Å ena sidan förstår jag dem som ser en fin tradition kring 
skolavslutningar i skolan. Men å andra sidan anser jag att en skolavslutning 
i kyrkan måste ramas in som en gudstjänst. Kyrkan måste vara kyrka”. I en 
diskussion på Kyrkomusikforum i anslutning till den nya utgåvan ”Psalmer 
på 2000-talet” finns åtskilliga inlägg där insändarna inte anser att dessa 
psalmer hör hemma i kyrkan; man menar att de är alltför profana och popu-
lariserade. En av insändarna poängterar: ”Kyrkan måste få undervisa! Jag 
säger det åter och åter igen! Kommer att säga det till mitt sista andetag: 
Kyrkan måste vara kyrka!” Det finns ytterligare en Google-länk - 
www.synoden.se - för sökfrasen ”Kyrkan måste vara kyrka” med rubriken 
”Starkare dos? Kyrkan är i kris. Hon är irrelevant för”… - men det går inte 
att komma fram till denna webbplats. Googlesökningens resultat ger stöd för 
tolkningen att uttrycket ”Kyrkan måste vara kyrka” innebär en bestämd syn 
på vad kristen tro innebär, dvs ett sanningsanspråk. 

Mottagarorientering har i föreliggande undersökning definierats som att 
eftersträva att få människor att ta sin utgångspunkt i en egen livsåskådning 
utifrån en bred syn på religiositet. Man menar att religiositet och andlighet 
kan komma till uttryck på många olika sätt hos människor - och att livs-
åskådningen således har en individuell tolkning. Man är inställd på att möta 
människor på en jämbördig nivå, i en dialog, i deras vardag, deras livsfrågor, 
existentiella funderingar och andliga erfarenheter.  

En sådan ytterlighetsposition förefaller handla om att man menar sig sitta 
inne med en kunskap, en erfarenhet som människor i allmänhet själva har 
tillgång till - även om man som präst och därmed utbildad teolog har haft 
mer tid att ägna åt sådana erfarenheter och därmed vanligen är mer insatt i 
dylika frågor. Mottagarorientering innebär sålunda att kyrkan inte ska och 
inte kan göra anspråk på att sitta inne med hela sanningen och därmed ha 
tolkningsföreträde. Det traditionellt kristna budskapet att Gud har uppenbarat 
sig genom Jesus Kristus kan förstås på många sätt. Varje människa har en 
möjlighet att själv upptäcka de sätt på vilket Gud uppenbarar sig eller enkelt 
uttryckt: hur det vi kallar Gud talar med varje människa. Varje människa är 
medarbetare i den hela tiden pågående livsprocessen (skapelsen). En dylik 
öppen syn på uppenbarelsen har funnits hos flera såväl biskopar som teolo-
ger, t ex i Ingmar Ströms konfirmandhandbok Kom och se:  

”Det är inte ohederligt att se på trosbekännelsen som ett konstverk, ett mo-
nument över kristna människors tro genom århundraden, och så försöka tolka 
orden för sig själv på ett intellektuellt hederligt sätt - men om man känner att 
det inte går, då ska man inte tvinga sig heller. Det är bättre med en personligt 
genomtänkt ståndpunkt än ett slappt medlöpande bara för att andra tänker så. 
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Man kan inte leva på andras tro - och inte andras tvivel heller! Att mogna be-
tyder att komma fram till en egen övertygelse, en egen tro”295.  

Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att mänskligheten förvaltar 
en uppenbarelse, där ingen människa har större tolkningsföreträde än någon 
annan. Utifrån Ingebrands terminologi skulle man här kunna tala om ett fjär-
de sätt att uppfatta uppenbarelsen: inte genom bibelläsning utan genom 
gudserfarenhet i vid bemärkelse i det vardagliga livet. Ett flertal sådana ex-
empel kommer att ges i avsnittet ”Teologiska perspektiv på församlingsbors 
erfarenheter” (sid 164-170). 

Religionsbegreppet i sändar- respektive mottagarorientering  
Som tidigare beskrivits är ett resultat av empirin att flera typer av föreställ-
ningar innefattas i såväl sändar- som mottagarorientering (tab 28, sid 106). 
Av dessa föreställningar avseende religionsbegrepp, kontakt med försam-
lingsbor, prästens roll, syn på gudstjänster, syn på ”folk i allmänhet” samt 
styrning av kyrkans verksamhet förefaller religionsbegreppet vara den före-
ställning som i sin tur sammanhänger med de övriga (fig 4): 

 

Figur 4. Inbördes relation mellan de olika slag av föreställningar som ingår i sändar- 
respektive mottagarorientering  

Den avgörande utgångspunkten i sändar- respektive mottagarorientering kan 
således vara hur man definierar religion och därmed olika kristendomsbegrepp.  

I en genomgång av kristendomens historia kommer Linda Woodhead, 
professor i religionsvetenskap, fram till att Jesusgestalten gav upphov till en 
spännvidd av tolkningar och med dessa en räckvidd av olika kristna läror296. 
Bland dessa fann de som i Jesus inspirerades att inse sin egen gudomliga 
natur och unika andliga källa. Woodhead kallar denna riktning för en inre 
mystisk, mer gnostisk version av den kristna tron. Man menar att Gud finns 
inne i de djupaste önskningarna, erfarenheterna och känslorna i mänskligt 
liv. Det innebär att man bemyndigar och bekräftar människors egna subjek-
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tiva erfarenheter - det blir ingen klyfta mellan det gudomliga och det mänsk-
liga297. Mystik kristendom har ibland uppfattats stå i ett spänningsförhållande 
till andra kristendomstolkningar. En sådan har utifrån en gnostisk ansats 
beskrivits av Elaine Pagels, professor i religionshistoria i USA, som delar 
samma syn som Woodhead på att den ursprungliga kristna kyrkan omfattade 
flera sinsemellan olika kristendomstolkningar298.  

Woodhead talar också om kyrkokristendom som utgår från kyrkan och 
dess funktion att samla grupper av människor i kyrkobyggnaden och genom 
dess storhet visa på Gud som den allra största som på alla sätt övergår män-
niskan och därför kräver vördnad och hyllning. Denna Gud är tillgänglig för 
människorna genom sakramenten, dopet och nattvarden, vars handhavande 
kräver präster, som i denna funktion skiljer sig från lekmän. Utmärkande för 
kyrkokristendom är den hierarkiska makten. Överst i denna hierarki är Gud, 
vars kraft förmedlas av Jesus som i sin tur kanaliserar makt genom utsedda 
representanter på jorden: prästerskapet299. 

Ytterligare en kristendomstolkning som Woodhead beskriver är biblisk 
kristendom, som kom genom reformationen när bibeln översattes från latin 
och sålunda kunde läsas och tolkas av andra än präster. Bibelkristendomen 
menade att bibeln var en större auktoritet än kyrkan, sakramenten och präs-
terna och att det önskvärda var att människor lät sina liv styras av undervis-
ningen från bibeln. Kristna människor behövde inte längre någon förmedlare 
mellan sig själva och Gud, ingen påve, inga teologer, inga biskopar, inga 
präster300. 

Utifrån dessa kristendomsbegrepp kan det öppna sätt att definiera religion 
som förekommer bland de mottagarorienterade prästerna karaktäriseras som 
mystik kristen tro bl a genom synsättet att det inte finns någon åtskillnad 
mellan Gud och människor, dvs en skapelseteologi. Mottagarorientering 
skulle också för vissa människor kunna tolkas som bibelkristendom såtillvi-
da att det är människorna själva som utifrån bibeln tolkar den kristna tron. 
Sändarorientering som utgår från en avgränsad definition av religion motsva-
ras framför allt av kyrkokristendom utifrån synsättet att det är en tydlig åt-
skillnad mellan Gud och människor; en frälsningsorienterad teologi. 

Som framgick av föregående avsnitt innefattar sändar- respektive motta-
garorientering olika syn på uppenbarelsen. Sändarorientering implicerar att 
kyrkan förvaltar uppenbarelsen, mottagarorientering implicerar att männi-
skor själva anses ha tillgång till uppenbarelsen. Detta avsnitt har visat att 
sändar- och mottagarorientering även innefattar olika slag av religionsbe-
grepp. 
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Teologiska perspektiv på församlingsbors erfarenheter  
Beträffande församlingsbornas förväntningar och föreställningar på kyrkan 
visade resultaten att församlingsborna kännetecknades av att många ansåg att 
gudstjänstens form måste ifrågasättas, en präst ska vara på samma nivå som 
man själv och inte sätta sig över människor samt att vara religiös, troende, 
kristen kan uttryckas på många sätt. Dessa tre karaktäristika utmärker den 
åsikt som de flesta församlingsbor samt präster med en mottagareorientering 
företräder. Den teologiska inriktning som avspeglas i dessa karaktäristika 
handlar om synen på kyrkan och synen på religiositet. 

Flertalet församlingsbor vill inte ha en präst som anser sig ha tolkningsfö-
reträde och som ”sätter sig över” människor. Flertalet är heller inte intresse-
rade av gudstjänster i dess nuvarande form. Utsagor inom dessa områden 
tyder på en teologisk inriktning som innebär att varje människa själv har 
möjlighet att upptäcka de sätt som Gud uppenbarar sig på: hur det vi kallar 
Gud talar med varje människa. Uppfattningen att man kan vara religiös, tro-
ende, kristen på många sätt kan tolkas som om en teologisk uppfattning att 
varje människa har ett inneboende trosliv som kan beskrivas på olika sätt 
och att man själv har tillgång till uppenbarelsen, dvs gudserfarenhet. Denna 
gudserfarenhet kan skilja sig från det sätt man ofta talar i kyrkan om Gud. 
Där är det vanligt att man talar om Gud som en transcendent verklighet som 
människor bör förhålla sig till på ett eller annat sätt. Man utgår från att denna 
transcendenta verklighet existerar i den yttre världen och relaterar till varje 
person.  

Den gudserfarenhet man kan möta hos människor i samtal benämns oftast 
inte ”gudserfarenhet” och skiljer sig vanligen från hur man talar om sådan 
erfarenhet i kyrkan. I inledningskapitlet gavs flera exempel på sådana upp-
fattningar, t ex Peter Berger: ”signaler av transcendens” som något männi-
skor uppmärksammar i vardagslivet och som pekar på något bortom, Milton 
Yinger som talar om trosföreställningar och handlingar som underlättar för 
människor att handskas med de yttersta frågorna. Ett annat exempel som 
beskrevs var prästen/psykoterapeuten Göran Bergstrands erfarenheter att i 
terapisamtal möta människor som i sitt omedvetna föreföll ha en gudsbild 
och en omedveten teologi - även när det handlade om en gudsfrånvaro301.  

I föreliggande undersökning har församlingsbornas existentiella, andliga 
och religiösa upplevelser beskrivits. Men finns det ytterligare sätt att beskri-
va den gudserfarenhet i vid bemärkelse som kan finnas hos de intervjuade 
församlingsborna, kanske av ett sådant slag som man vanligen inte benämner 
gudserfarenhet? En utgångspunkt kan vara de kristendomsbegrepp som 
Woodhead använder sig av. En annan utgångspunkt är de olika former som 
Anders Jeffner beskrivit. I detta avsnitt kommer jag att utgå från dennes 
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erfarenheter och relatera dessa såväl till intervjumaterialet hos församlings-
borna som till Woodheads olika definitioner av kristen tro.  

Anders Jeffner har beskrivit ”religiös erfarenhet” på följande sätt: ”många 
människor har en inringbar upplevelse av att ha mött en totalt annorlunda 
verklighet än den vanliga och en verklighet som berör dem på ett djupgåen-
de sätt. Gud kan uppfattas som ett namn på det som är upplevt”302. Denna 
beskrivning har likheter med William James’ formulering av religion som: 
”… känslor, handlingar och erfarenheter hos enskilda individer, i den mån 
de känner sig stå i förhållande till vad helst de anser vara det gudomliga”. 

Jeffner hänvisar bl a till mystik-erfarenhet som undersökts och uppmärk-
sammats både psykologiskt och kunskapsmässigt: ”Det ur kunskapssynpunkt 
speciellt intressanta med mystiken är att vi här har en grupp erfarenheter 
som är förenade med en stark övertygelse om att vara erfarenheter av något 
verkligt och som visar stor överensstämmelse i olika tider, kulturer och reli-
gioner”303. Jeffner menar att mystikerfarenhet kan betraktas som tecken på en 
transcendent verklighet, att man antar ett vidgat kunskapsbegrepp som går 
utöver empirisk vetenskap. Ett exempel på mystika upplevelser är upplevel-
sen av en enhet, dvs att den differentiering av upplevelsefältet som vanligtvis 
karaktäriserar vår erfarenhet inte finns. Andra exempel är känslan av frid och 
glädje samt en visshet att komma i kontakt med en verklighet utanför det 
egna medvetandet304.  

Några utsagor från församlingsborna antyder en möjlig mystik erfarenhet 
enligt beskrivningarna ovan:  

Någon som påverkar, nää det tycker jag inte. Men närvaro, en abstrakt närva-
ro, men inte nåt som påverkar eller styr, svårt, men kan inte sätta nåt ord till 
det (Stefan 62 år, ekonomiprofessor) 

När jag var på rockkonsert, går på ibland, härligt, man glömmer allt annat, får 
en upplevelse via nåt sånt, blir upprymd, det känns härligt - och man glöm-
mer allt annat (Thor 39 år, IT-konsult) 

I fjällen flera gånger, känt den här speciella kraften, känslan, vi brukar gå i 
fjällkapell, helt fantastisk känsla, närmaste religiösa händelser, kan ha den här 
känslan också med hypnos, sysslar en del med det, förändrat medvetandetill-
stånd, både när jag ger och själv får, väldigt likt (Sonja 58 år, gynekolog) 

Om man hade ställt följdfrågor vid dessa uttalanden skulle de upplevelser 
som beskrivs kanske kunnat klassificeras som något slag av mystik erfaren-
het enligt kriterierna ovan. Vad jag vill visa på är att ”vanliga människor” 
verkar ha erfarenhet av en religiös verklighet påminnande om mystikerfa-
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renhet av det slag som Jeffner beskriver och som också Woodhead beskriver 
i vad hon kallar för mystik kristen tro. 

Jeffner tar upp ett annat slag av erfarenhet som kan beskrivas som en reli-
giös erfarenhet, nämligen den kunskap vi får om en människa som vi har en 
relation till. Det handlar om den slags kunskap om en annan människa som 
går utöver objektskunskapen om den personen305. Denna s k person-
erfarenhet (du-kunskap), enligt Jeffner, härstammar från den judiske filoso-
fen Martin Buber, som menade att vår kunskap om människor skiljer sig från 
vår kunskap om ting. ”Tingen kan vi göra till objekt för empirisk undersök-
ning - men när vi har kunskap om andra människor är det inte bara fråga 
om objektskunskap”306. Jeffner hävdar att: ”det teologiskt intressanta är att 
många religiösa människor har en erfarenhet som de tolkar som gudserfa-
renhet och som påminner om du-kunskapen. Denna religiösa du-kunskap är 
tydligen hos många också förenad med en stark evidenskänsla”. Han menar 
liksom Buber att personerfarenhet ger kunskap om en sida av verkligheten 
som är otillgänglig för empirisk kunskap307. I detta sammanhang nämner 
Jeffner också jag-erfarenhet: ”en slags erfarenhet av vårt eget jag som skiljer 
sig från den empiriska objektserfarenheten”. Jeffner menar att jag-erfarenhet 
och du-erfarenhet med en gemensam term skulle kunna kallas för person-
erfarenhet. 

Några uttalanden från församlingsborna skulle kunna tolkas som en sådan 
person-erfarenhet, som i sig bär en religiös erfarenhet: 

Ibland känt när jag varit ute med Stina och Svante, sitta på ett berg och se 
barnen, då känner man verkligen, eller när man sitter och äter och ser dom 
(Emil 30 år, snickare) 

När Emil är med sina barn och ser dem, då får han en stark känsla av något 
som han inte kan beskriva. Denna starka känsla kan tolkas som en du-
kunskap, en erfarenhet av relationen till barnen som går utöver objektskun-
skap. Ett exempel på jag-erfarenhet är när Anette beskriver en stark känsla 
av trygghet och lugn i sig själv: 

Jag var 40 år och plötsligt så kände jag att jag var mig själv, väldigt konstig 
känsla, Gud jag kände mig helt lugn och trygg, sån här AHA, vad är det som 
har hänt, plötsligt blev trygg i mig själv, inte rädd för att göra bort mig, ett 
lugn som dök upp bara (Anette 41 år, röntgenassistent) 

Ett annat exempel på en möjlig tolkning av jag-erfarenhet, så som Buber och 
Jeffner beskriver den, är när Sanna berättar om en upplevelse av att hon själv 
är något annat än den svåra värk hon har: 
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Ja oh ja, oftast i samband med värk i kroppen, det begränsar mig, värken är 
ett handikapp i sig, som sätter stopp för alla mina planer, då blir jag väldigt 
besviken, det kan ta flera timmar innan jag förstår, att det inte är jag utan det 
är värken, så fylld av självförakt (Sanna 41 år, fotvårdare) 

Det finns många utsagor från församlingsborna om speciella upplevelser i 
samband med att någon nära person avlidit som kan tolkas som en du-
erfarenhet. Rickard berättar om en sådan upplevelse av sin döda morfar som 
går utöver den objektiva kunskap han har om honom: 

När morfar dog 1971, en hjärtattack, han levde när mamma och pappa kom 
dit - då kom morfar och pratade med mig på natten, om det är efterkonstruk-
tion eller inte, men för mig så kom han, han sa att jag inte skulle vara rädd att 
gå in i källaren, han visste vad jag var rädd för, också så med mormor, vaka-
de över mig (Rikard 46 år, förskolechef) 

En liknande utsaga är när Görel berättar om upplevelsen av sin avlidna pap-
pa: 

Min far gick bort, jag var ganska ung, saknade honom hemskt mycket, en 
kväll när jag tänkte på honom, hade stora blommor, det kom som en vind, 
inget fönster öppet, kände att min far talade med mig, jag var helt klar över 
det, nästan bli religiös, men jag är ju inte religiös (Görel 60 år, företagskon-
sult) 

Jeffner menar att det i vissa medmänskliga relationer ges kunskap om en 
sida av verkligheten som går utöver sinneserfarenheten: ”den medmänskliga 
relationens erfarenhet”308. Han betraktar denna som en speciell utveckling av 
person-erfarenhet. I detta sammanhang refererar Jeffner till ett uttalande av 
Dietrich Bonhoeffer: ”Genom sekulariseringen framträder en kärna i evange-
liets budskap. Kristus blir inte överflödig när religionen försvinner utan Kris-
ti sätt att leva som människa för andra människor har avgörande betydelse 
för alla”. Jeffner tolkar Bonhoeffers uttalanden så att han vill förankra teolo-
gin i en helt annan typ av erfarenhet än vad som är vanligt i religionen: ” att 
leva där denna erfarenhet finns som Jesus gestaltar - att leva i gemenskap 
med andra och för andra”309. En tanke hos Bonhoeffer tycks, enlig Jeffner, 
vara att ”vi inom det vanliga inomvärldsliga livet kommer i direkt kontakt 
med en, gentemot den objektiva sinneskunskapen, transcendent, över-
skridande sida av verkligheten när vi lever enligt evangelisternas livsmöns-
ter”310.  

Sådana erfarenheter står inte att finna i intervjumaterialet men exempel 
som en präst kan träffa på kan vara när ett blivande brudpar vid ett vigsel-
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samtal berättar om vad som fått dem att vilja leva tillsammans och hur de 
vill leva med varandra i äktenskapet. Ett annat exempel är när nyblivna för-
äldrar i ett dopsamtal berättar om upplevelsen av att stå inför ett mirakel och 
hur omöjligt det är att sätta ord på denna upplevelse. Ett tredje exempel är 
när de efterlevande berättar vad en avliden person betytt och hur den avlidna 
i sitt sätt att vara och leva sitt liv påverkat deras eget förhållningssätt till 
livet.  

Ytterligare ett slag av erfarenhet som Jeffner menar har beröringspunkt 
med religiös erfarenhet är etisk erfarenhet. Alla människor har etiska erfa-
renheter av att vissa handlingar är rätta eller orätta och att vissa tillstånd är 
moraliskt onda eller goda. När vi känner oss förpliktigade att inte svika ett 
förtroende t ex skulle det, enligt Jeffner, i själva pliktupplevelsen finnas ett 
medvetande om att verkligheten har en transcendent dimension. Jeffner me-
nar att det förefaller som om många människor skulle kunna ha etiska erfa-
renheter utan en sådan transcendensupplevelse. Men eftersom de etiska upp-
levelserna framträder i mellanmänskliga relationer så, resonerar Jeffner, ”har 
man här ytterligare ett indicium på att det finns en stark och betydelsefull 
transcendenserfarenhet som framträder i människors inbördes relationer”311.  

När församlingsborna svarade på frågan Vad har du för funderingar om 
livet i stort? visade flera uttalanden på en möjlig sådan etisk erfarenhet - som 
i sig kan bära en religiös erfarenhet. Både Leif och Anette berättar att deras 
funderingar om livet handlar om hur man bemöter andra människor: 

När jag sökte jobb och var på en anställningsintervju så frågade dom vad som 
var min livsuppgift, vad meningen med livet var, men inget jag kunde svara 
på, jag tror rätt simpelt att om man försöker behandla andra människor som 
man vill bli behandlad själv (Leif 38 år, statsvetare/civilekonom) 

Ja, det kan jag tänka ibland, undra vad det är för mening, tänka vad är det vi 
ska göra, jag har bidragit med mitt, skaffat barn, fortplantat mig, sen tycker 
jag att det är väldigt viktigt att man är snäll mot andra, omtänksam och så - 
det är nog meningen att finnas till, kan undra ibland, är nog det där jag kan 
komma på som känns viktigt (Anette 41 år, röntgenassistent) 

Andra möjliga exempel på en sådan etisk erfarenhet är när intervjupersoner-
na talar om orättvisorna i världen som orätta. Ett exempel är när Görel talar 
om olämpliga maktmänniskor som bestämmer i världen - eller att vissa till-
stånd är moraliskt onda som när Johan jämför sitt eget liv med människor i 
andra delar av världen: 

Nu i den här åldern har jag verkligen börjat fundera över livet i stort, så 
mycket arg över allt som är fel, blir upprörd. önskar att det fanns lite fler vet-
tiga människor som styrde i världen i stort, så mycket olämpliga människor 
som tar sig makt och bestämmer (Görel 60 år, företagskonsult) 
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Funderar mycket på orättvisor, hur folk har det och varför jag har det bra, 
fundersam när man ser vissa dokumentärer på TV, kan inte fatta, här kan man 
gå under av tråkigt jobb, det är peanuts i det stora perspektivet - såna saker 
kan jag fundera över (Johan 39 år, IT-konsult) 

Ytterligare ett väsentligt begrepp som Jeffner tar upp i detta sammanhang är 
grundmönster. Han hänvisar till den välkända företeelsen i varseblivnings-
psykologin att vi omedvetet sammanfattar det vi ser till helheter enligt be-
stämda principer; de s k gestaltlagarna. Den information vi får genom ge-
staltningen går utöver den vi får genom de delar gestalten är sammansatt av. 
Vi räknar med att vi får en adekvat information av verkligheten genom vår 
gestaltningsförmåga. Med grundmönster avses ungefär ”totalgestaltningar av 
verkligheten”; dvs vi tolkar våra erfarenheter av verkligheten utifrån totalge-
staltningar av tillvaron som helhet. Jeffner ser grundmönsterteorin som en 
aspekt av förnuftet som man kan anta som grund för olika fundamentala 
gestaltningar av tillvaron312. Han menar att man skulle kunna tänka sig att 
grundmönstren är en gestaltning uttryckt genom en oöversättbar metafor. 
När man säger att de är gestaltningar av verkligheten menas att de är sådana 
att varje kunskap om verkligheten i vår upplevelsevärld låter sig infogas i 
mönstret. I exemplen nedan skulle man kunna tolka utsagorna så att Stefans 
grundmönster genom vilket han tolkar tillvaron handlar om upplevelsen av 
livet som en gåva. På motsvarande sätt kan Carolines och Bodils grund-
mönster handla om upplevelsen av det levande barnet inom sig respektive 
känslan av att vara beskyddad: 

Ja, det allra sista, att livet är en gåva du fått, tycker jag att jag känner varje 
dag (Stefan 62 år, professor) 

Kan vara vad som helst…. bra stund med min brors barn, dom kan vara rikti-
ga livsfilosofer, såna här skapande stunder, jag har på jobbet, håller på med 
olika material, gillar att leva i det lilla, stunder av skapande, det oväntade, när 
det bara stämmer dialogen, människor, materialet - det här är ju kanon, ser att 
andra tycker det med - det är en gåva. Nu när jag är vuxen och gammal, nu 
kopplar det ofta till barnet i en själv, jag är vuxen etc men ändå kunna... (Ca-
roline 41 år, receptionist) 

Ja, med som trygghet, nån som ser att jag har det bra, tröstar (Bodil 29 år, in-
formatör) 

Samtliga dessa former för gudserfarenhet i vid bemärkelse som Jeffner be-
skriver överensstämmer närmast med den kristna trosläran som Woodhead 
menar har en mystik karaktär. Den handlar om att ana det gudomliga i sig 
själv och/eller i andra människor. Dessa sätt att uppfatta religiositet skulle 
kunna komma fram i en församlingsbos samtal med en mottagarorienterad 
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präst, eftersom mottagarorientering innebär att få människor att ta sin ut-
gångspunkt i en egen livsåskådning utifrån en bred syn på religiositet. Där-
emot kommer de knappast fram i samtal med en sändarorienterad präst efter-
som denne utifrån definitionen på sändarorientering eftersträvar att få män-
niskor att ta sin utgångspunkt i en given livsåskådning utifrån en avgränsad 
syn på religiositet, dvs kyrkans trosbekännelse.  

Att varje människa har ett eget trosliv och sin egen gudserfarenhet impli-
cerar det teologiska synsättet att varje människa känner sig som medarbetare 
i den hela tiden pågående livsprocessen – skapelseteologi. Sammanfatt-
ningsvis kan man uttrycka det så att församlingsbornas syn är att mänsklig-
heten förvaltar en uppenbarelse där ingen människa har större tolkningsföre-
träde än någon annan.  

Sammanfattning 
Församlingsbornas utsagor i intervjumaterialet kan inte bara beskrivas ut-
ifrån begreppen existentiella, andliga och religiösa erfarenheter utan också i 
vidare bemärkelse utifrån Jeffners olika former för gudserfarenhet och 
Woodheads begrepp mystik kristen tro. Det visar sig finnas åtskilliga exem-
pel i intervjuerna med församlingsborna på gudserfarenhet av ett slag som 
snarast beskriver mystik kristen tro än de båda kristendomsbegrepp som 
huvudsakligen används i kyrkan: kyrkokristen tro och biblisk kristen tro. 
Öppnar man upp för dessa sätt att tolka religiositet finns en mångfald av 
sådana erfarenheter hos ”folk i allmänhet”. Det handlar om den andlig-
het/religiositet som finns utanför kyrkan och ofta uppfattas stå i motsättning 
till de trosföreställningar som människor uppfattar förmedlas i kyrkan.  

Sändar- och mottagarorientering i aktuell kyrkodebatt  
I detta avsnitt kommer jag att relatera sändar- och mottagarorientering till 
några centrala områden i kyrkan: den pågående debatten om folkkyrkan, 
debatten om det s k Jesusmanifestet 2003 samt biskopens uttalanden vid 
präst- och diakonmötet år 2005 i Stockholms stift där undersökningen ge-
nomförts. 

Den pågående debatten om folkkyrkan på 2000-talet 
Det finns en ständigt pågående debatt om folkkyrkobegreppet. Svenska kyr-
kan skall, enligt Lagen om Svenska kyrkan, vara en folkkyrka. I Kyrkoord-
ningen formuleras en sådan vision: ”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka 
med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum 
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för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den 
som har hunnit kortare likaväl som den som hunnit längre på trons väg”313.  

I Kyrkoordningens inledning framgår att ett evangelisk-lutherskt kyrko-
samfund har stor frihet att utforma sin organisation utifrån vad som i varje 
tid bedöms som mest ändamålsenligt314:  

Kyrkans lära formuleras genom den teologiska reflektionen över vad tron och 
bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i 
varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd315.  

I intervjuerna uttryckte sig flera präster positivt om folkkyrkotanken. Några 
exempel på uttalanden från mottagarorienterade präster:  

Stolt över att svenska kyrkan är så bred folkkyrka, många människor, åldrar, 
generationer, olika grad av religiösa/troende vad man nu säger, att kyrkan ger 
rum för många olika tolkningar/bilder vad som krävs (Anna-Karin 30 år, 
präst) 

Jag kan ju aldrig säga om en annan människa är troende eller inte, jag kan 
inte definiera en annan människas längtan. Folkkyrka, att ha högt i tak, bara 
tillhörig är gott nog, man behöver inte gå i kyrkan 25 gånger per år (Sofia 30 
år, präst) 

Prästerna Sofia och Anna-Karin ger i exemplen ovan uttryck för en positiv 
syn på folkkyrkan därför att den innefattar att religiositet kan beskrivas på 
många olika sätt av olika människor, dvs en skapelsecentrerad teologi. Hå-
kan är också positiv till folkkyrkan, men hans uttalande nedan är dubbelty-
digt. Hans inställning att folkkyrkan ska bejaka människor och deras uttryck 
för tro har en mottagarinriktning. Hans uttalande: ”kyrkan ska alltså nå ut 
med sitt budskap till folket” har en sändarinriktning: 

Jag är ju i grund och botten för en folkkyrka, i det att jag inte tror att kyrkan 
är en lika-kyrka. Med folkkyrka menar jag att kyrkan är till för folket och 
kyrkan ska alltså nå ut med sitt budskap till folket, dom ska ta hand om dom 
andligt och i det här relationsperspektivet … Kyrkan är kanske till just för 
inte särskilt troende. Den ska vara så öppen; den som sätter sig i kyrkan och 
tänder ljus i kyrkan FÅR göra det, den som går på konsert FÅR göra det. En 
bejakare. Upplever du att du är bejakad, sedd, en kärleksrelation så är också 
kyrkan en bild för det i djup mening, kyrkan ska ta hand om dom som inte är 
sedda av andra (Håkan 45 år, präst) 

Kyrkans teologiska identitet utifrån begreppet folkkyrka har analyserats av 
forskaren i systematisk teologi Tomas Ekstrand i Uppsala. Han beskriver 
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utifrån framträdande teologer under 1900-talet två grundläggande modeller: 
folkkyrkan som en institution för att förmedla nåd samt folkkyrkan som ett 
skapelseteologiskt kollektiv316. Ekstrand beskriver ytterligare en folkkyrko-
modell på 2000-talet: den tjänsteinriktade folkkyrkan med utgångspunkt i 
Per Petterssons avhandling317. Den tjänsteinriktade folkkyrkosynen är indi-
vidorienterad. Det är inte folket som kollektiv som står i fokus utan den en-
skilda individens religiösa behov och efterfrågan på kyrkliga tjänster för att 
fylla dessa behov. Det viktiga är att kyrkan förmår möta människor med 
sådana tjänster som upplevs som meningsfulla318.  

Utifrån begreppen mottagar- och sändarorientering är det tydligt att de 
präster och församlingsbor som visade sig ha en mottagarorientering är i 
samklang med denna folkkyrkomodell som benämnts ”den tjänsteinriktade 
folkkyrkan”. Denna har sitt fokus på den enskildes religiösa behov och efter-
frågan på kyrkliga tjänster319.  

Kritiken mot folkkyrkan har berört att den skulle betona sin allmännelig-
het på bekostnad av sin helighet. Ett konkret exempel på en sådan kritik är 
insändaren: ”Dags ta missionsbefallningen på allvar” i Kyrkans tidning, som 
är Svenska kyrkans organ. Insändaren menade att ”det är beklämmande om 
ett trossamfund som Svenska kyrkan motiverar sin existens utifrån förmågan 
att tillfredsställa olika mänskliga och samhälleliga behov”320 - således mot-
satsen till mottagarorientering.  

I intervjuerna finns flera utsagor från sändarinriktade präster med en lik-
nande inställning: 

En folkkyrka, det är högt i tak, men vi måste ju kunna predika ett budskap i 
en kristen kyrka, vi säger i folkkyrkan: ”kom som du är”, man avkräver ingen 
troskrav i kyrkan som man gör i frikyrkan (Kenneth 44 år, präst) 

Problematiskt att kyrkan definierar sig som en folkkyrka, är det en vettig ide-
ologi? Det premierar en omedveten kristen tro och en passiv religiositet där 
kyrkan inte utmanar (Joakim 29 år, präst) 

Folkkyrka innebär inte att den ska vara folklig, det blir inte dansbandsmusik 
om folk vill ha det, det blir kyrklig musik (Dag 59 år, präst) 

Att kyrkan blev sann mot sitt uppdrag, att det inte bara är en folkrörelse, kyr-
kan växer i hela världen, den kyrka som är mest tydlig växer mest. Den kyr-
kan ”nu ska vi vara snälla, inte prata om Jesus Kristus” - den har inget exi-
stensberättigande (Kenneth 44 år, präst) 
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Det är en spänning mellan folkkyrkan - och hur kyrkan ska vara, vad kyrkan 
är … Men samtidigt så finns det en tendens, en fara i svenska folkkyrkan att 
det blir för mycket folkrörelse, för mycket som Rädda Barnen och Röda Kor-
set …(Kenneth 44 år, präst) 

Som framgår av flera av uttalandena ovan förekommer ett ifrågasättande 
såväl av folkkyrkotanken som av människor och deras föreställningar på 
samma sätt som visats i intervjuerna med präster med en mer uttalad sändar-
inriktning. Prästen och journalisten Helle Klein har i ett föredrag om kyrkan 
i relation till folkrörelsen påpekat att man i folkrörelsen ”tog tillvara männi-
skors erfarenhet och att den togs på allvar” och att ”man i en folkkyrka inte 
kan förakta folket” 321. 

Kritiker mot folkkyrkan har menat att, när man vill vara lika öppen för 
sökare och tvivlare som för dem som är bekännande kristna, finns det risk att 
man förlorar kristendomens innersta väsen. Tomas Ekstrand anser att det i 
själva verket handlar om var den teologiska tyngdpunkten ska ligga. Han 
menar att den huvudsakliga skiljelinjen går mellan dem som förespråkar 
någon form av folkkyrkotänkande och dem som företräder andra kyrkoideal, 
t ex högkyrklighet322. 

Högkyrkliga företrädare har ofta varit kritiska till folkkyrkotanken. Deras 
förhållningssätt till läran och den kristna tron har bl a beskrivits på följande 
sätt:  

En av skadorna är läroupplösningen och den traditionella kyrkliga teologins 
sönderfall genom den historisktkritiska bibelforskningen och den s k liberala 
teologin. Alla dessa ”skador” kan ses som symptom på en djupare liggande 
grundskada: en falsk eller skev kyrkosyn323. 

Inom högkyrkligheten finns olika schatteringar; en betydelsefull sådan kan 
beskrivas enligt följande: Kyrkan betraktas som skapad av Gud. Prästämbe-
tet ses som förbundet med att leda folket genom den myndighet som kom-
mer från Jesus Kristus själv och hans evangelium324. Uppgiften är att i möte 
med samtidens människor utlägga den kristna tron i enlighet med trosbekän-
nelsen. En av de intervjuade prästerna, Joakim 29 år, ger uttryck för en sådan 
uppfattning: ”Prästen ska leda gudstjänsten och vara en lärare; det är det 
viktigaste i prästens jobb. Han ska vara en tydlig och passionerad guds-
tjänstledare ... Jag är präst, mitt uppdrag är att vara det gudomliga ordets 
tjänare”. 

Ambitionen inom högkyrkan är att troget föra traditionen vidare: ”somli-
ga skulle kalla högkyrkligheten med dess teologi för reaktionär eftersom den 
befinner sig på tvärs emot moderniteten och djupast sett ifrågasätter det mo-
                               
321 Föredrag i Sofia kyrka den 7 september 2008. 
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323 Olofsson 1999, sid 241-242 
324 Olofsson 1999, sid 267 
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derna projektet”325. Flera utsagor från sändarorienterade präster uttrycker 
detta: 

”Nymodigheter är viktigt, jättepositivt, men att de ska vara förankrade i det 
välbeprövade” (Dag 59 år, präst) 

”Hur man ska komma i dialog med samhällsfrågorna, vi kan ju inte bara ge 
avkall på det vi står för. Svenska kyrkan måste stå för att vi är Svenska kyr-
kan, tycker vi ska markera det mer” (Irene 58 år, präst) 

”…när jag är trött på Svenska kyrkans överanpassning till samhället, jag har 
haft funderingar/idéer på att konvertera, till romersk-katolska kyrkan eller or-
todoxa kyrkan” …. känner större samröre med denna påven och förre påven 
än Svenska kyrkans biskopar…(Kenneth 44 år, präst) 

Den högkyrkliga inriktningen kommer till uttryck av och till i Kyrkans tid-
ning. Under vintern 2006-2007 fördes där en debatt om vad klassisk kristen 
tro är. Två docenter i teologi, f d rektorn för en teologisk högskola326 samt en 
komminister i Stockholms stift327 svarade att kristen tro är ”den som finns 
pregnant och tydligt uttryckt i trosbekännelserna, framför allt den som vi 
bekänner i nästan varje högmässa”. Man hävdar sålunda en precis uppfatt-
ning om kristen tro. Samma sak kommer fram under intervjun med Dag, en 
av prästerna i undersökningen. Han talar om de fördomar många människor 
har mot kyrkan och säger: ”Om man ska veta något om kyrkan - gå till guds-
tjänst så får du veta vad kyrkan tror, dom som läser trosbekännelsen”. 

Interna konflikter inom den högkyrkliga inriktningen, angående en del 
manliga prästers bristande beredskap att samarbeta med kvinnliga präster 
och förbudet för dem att prästvigas, ledde till att Missionsprovinsen, en fri 
icke-territoriell provins, bildades 2003. Avsikten var att kunna göra det möj-
ligt för dessa män att prästvigas. Bildandet av Missionsprovinsen kan ses 
som folkkyrkokritikernas yttersta utpost. Missionsprovinsen menar att äm-
betsstriden i verkligheten handlar om en större fråga, nämligen synen på 
uppenbarelsen. Man menar att det är kyrkan och inte människor själva som 
förvaltar uppenbarelsen: 

Är den kristna tron en uppenbarelse från Gud själv eller är den en samling 
mänskliga funderingar om det gudomliga och mänskliga som varje tid kan 
omformulera efter sitt eget tycke och behov?328 
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Bibelsynen kännetecknas av att bibeln i sig betraktas som uppenbarelsen och 
denna ger ny kunskap utöver den människan kan skaffa sig genom annan 
erfarenhet: 

Bibeln uppfattas enbart som mänsklig trosvittnesbörd, inte som Guds levande 
Ord till varje tid. Bibeln får inte längre vara den högsta auktoriteten. Det är 
ingen överdrift att tala om ett läromässigt avfall från klassisk kristen tro329. 

Inom Missionsprovinsen menar man att det finns en avgränsad och ”rätt” 
definition om vad kristen tro är, vilket innebär att man har ett sanningsan-
språk: 

Den splittring som idag plågar Svenska kyrkan beror i första hand på att de 
som har makten i samfundet tar avstånd från Svenska kyrkans ursprungliga 
lära, där man tidigare hade en enda officiell lära när det gäller bibelsynen, 
gudsbilden, ämbetssynen, äktenskapsuppfattningen, missionsteologin330.  

Allt färre präster är förankrade i apostlarnas tro. Teologin hos kyrkans före-
trädare och ledare blir alltmer otydlig, urvattnad och öppet vilseledande331. 

Företrädare för Missionsprovinsen vänder sig emot synen på kyrkan som 
serviceinrättning: 

Svenska kyrkan sviker i hög grad missionsuppdraget genom att ge efter för 
det trendiga och inrikta sig mer på att ge religiös service efter människors 
önskemål332.  

Sändarorienteringen är ofta förekommande inom den högkyrkliga inrikt-
ningen och mycket framträdande inom Missionsprovinsen. Det innebär inte 
att alla präster med sändarinriktning delar Missionsprovinsens värderingar - 
däremot att alla präster inom Missionsprovinsen har en tydlig sändarinrikt-
ning. 

Exempel från den aktuella debatten om folkkyrkan hösten 2008 är utta-
landen av Björn Vikström, forskare i teologi vid Åbo Akademi, och Ann 
Heberlein, teologi doktor. Wikström uppfattar en spänning mellan två dia-
metralt olika strategier gällande frågan hur kyrkan borde reagera på dagens 
folkliga religiositet: a) att bemöta de perifera kyrkotilllhörigas religiösa be-
hov eller b) koncentrera sig på dem som verkligen vill vara med. Hans svar 
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på hur Svenska kyrkan borde reagera i en situation där centrala delar av kyr-
kans bekännelse omfattas av allt färre av dess egna medlemmar är: ”enligt 
sunda företagsekonomiska principer bör kyrkan satsa mer på det som verkli-
gen efterfrågas: vänligt och kravlöst bemötande vid kundkontakter, kyrkliga 
handlingar utförda med värdighet och värme, möjligheter till stillhet och 
eftertanke vid kyrkokonserter och enskilda besök i kyrkor samt en välfunge-
rande stöd- och hjälpverksamhet vid kriser”333. Wikström menar att det till 
folkkyrkans väsen hör ”att stå i dialog med människorna, vare sig de står 
innanför eller utanför kyrkans väggar”. Vikströms slutsats är att om folkkyr-
kan vill myndigförklara och respektera sina medlemmar bör den vara ”sensi-
tiv för den religiositet som kännetecknar dessa människor”334. Samma krav-
löshet och vänlighet som Wikström förespråkar menar Heberlein är ett ut-
tryck för att Svenska kyrkan har ett bristande teologiskt djup. Hon menar att 
det finns ”en förförisk lockelse i kravlöshet och lösa förbindelser och att det 
säger något om kyrkans identitet att man så ofta lägger sig så platt”335. Även 
dessa teologers uppfattningar, så som de här framkommit, förefaller kunna 
beskrivas genom begreppen mottagar- respektive sändarorientering.  

Församlingsborna tar inte själva upp begreppet folkkyrka i intervjuerna. 
Tidigare undersökningar har emellertid visat att människors motiv för att 
tillhöra Svenska kyrkan grundar sig på en känsla av kulturell samhörighet, 
förväntan om kyrklig service och behov av meningssammanhang336. De allra 
flesta svenskar har en livslång relation till kyrkan, som aktiveras vid få och 
viktiga situationer i livet, men det är bara en mindre grupp som delar kyr-
kans trosuppfattningar337. Ekstrand menar att om man kan tala om en kyrko-
syn hos den svenska befolkningen förefaller den ligga närmast en tjänstein-
riktad syn på folkkyrkan, dvs den kyrka som efterfrågas är inte en teologiskt 
bestämd gemenskap av troende utan en institution som tillhandahåller reli-
giös och kulturell service338. Kyrkan uppskattas för sitt tillhandahållande av 
riter i livets olika skeden, för sitt erbjudande om hjälp vid kriser och kata-
strofer och för sitt bidrag till en kulturell identitet, inte minst i form av kyr-
kobyggnaderna339.  

Sammanfattning 
Den slutsats man kan dra avseende hur präster och teologer i nutida kyrko-
debatt teologiskt relaterar till begreppet folkkyrka är att det finns en spän-
ning i förhållningssättet till folkkyrkan såväl hos de intervjuade prästerna 
som i den allmänna debatten. Man kan beskriva denna spänning som en po-

                               
333 Vikström 2008 
334 Vikström 2008 
335 Kyrkans tidning nr 50, 11 december 2008 
336 Ekstrand 2002, sid 113 
337 Pettersson 2000 b, sid 24-26 
338 Ekstrand 2002, kap 3 
339 Ekstrand 2002, sid 113 
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larisering mellan kyrkan som en serviceinrättning, där man eftersträvar att 
tillmötesgå de behov människor har och kyrkan utifrån ett missionsuppdrag, 
nämligen att i första hand vilja föra ut ett entydigt budskap om den kristna 
tron och Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Denna polarisering motsvarar en 
mottagarinriktning respektive en sändarinriktning.  

Debatten om Jesusmanifestet 2003 
Diskussionen om kristen tro och kyrkans sanningsanspråk, synen på uppen-
barelsen och bibelsyn kom vintern 2003 att prägla den intensiva debatten i 
svensk dagspress som benämndes ”Jesusmanifestet”. Startskottet var en in-
tervju med dåvarande ärkebiskop K G Hammar i en artikel under våren 2002 
i Kyrkans tidning och i en TT-intervju i Göteborgsposten i december samma 
år. Intervjun gav upphov till engagerade insändare och debattartiklar för och 
emot den syn KG Hammar gav uttryck för. Göteborgsposten presenterade 
med några dagars mellanrum insändare med rubrikerna: ”Ärkebiskopen är i 
behov av omvändelse” och ”K G Hammar behöver ingen omvändelse”.  

Som ärkebiskop var K G Hammar Svenska kyrkans främsta företrädare i 
såväl inhemska som internationella sammanhang. Hammar hävdade redan i 
början av 1980-talet att envägskommunikationen i den kyrkliga förkunnelsen 
stred mot all kunskap om hur kommunikation och förståelse är möjlig; dvs 
vad som i denna undersökning benämnts sändarorientering. Han talade om 
betydelsen av kommunikation och relation snarare än färdiga budskap - dvs 
detsamma som mottagarorientering. Hammar poängterade också ”det till 
synes ständigt växande avståndet mellan de frågor människorna bar på och 
dem som kyrkan förkunnade”340 - samma frågor som tog upp i inledningska-
pitlet som bakgrund till föreliggande undersökning. Hans vision för 2000-
talet var en kyrka i Sverige ”som vill och kan samtala med människor om 
Gud, som empatiskt kan lyssna på medmänniskor, medvandrare på livets och 
trons väg”341. Det är ett tydligt uttryck för vad som här benämnts mottagar-
orientering. 

Den artikel i Kyrkans tidning som innebar startskottet för debatten hade 
rubriken ”K G Hammar utmanar kyrkan i påskintervju”. I denna kom Ham-
mar med uttalanden, som av många inom kyrkan uppfattades som provokati-
va, t ex: 

Man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man 
säger att man vill vara det. 

Det handlar mer om att leverera redskap till de människor som vill använda 
dem och att skapa en pedagogisk miljö än att försöka övertyga människor om 
att tro. 

                               
340 Hammar 1981, sid 79-80 
341 Hammar 1997, sid 66-67 
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Påståendet ”Jesus är Guds son” betydde t ex inte samma sak för 2000 år se-
dan, för 1000 år sedan och för 500 år sedan som det gör idag. Vår världsbild 
är annorlunda och vi har andra erfarenheter. Vi kan inte komma undan pro-
blemen genom att bara upprepa gamla trossatser. 

Dessa uttalanden ger uttryck för att människor själva har möjlighet att få 
kunskap om gudsuppenbarelse och att ingen har större tolkningsföreträde än 
någon annan. Hammar framhåller dialog som en möjlighet till ökad kunskap 
om uppenbarelsen, dvs en mottagarorientering till skillnad mot en sändarori-
entering där det är kyrkan som förvaltar uppenbarelsen. 

Strax före jul samma år uttalade han sig på liknande sätt i en TT-intervju, 
där också frågan om jungfrufödsel kom upp. Intervjun föranledde i slutet av 
januari 2003 ett gemensamt trosmanifest publicerat i Svenska dagbladet342 
under rubriken ”Jesus mer än en myt” författat av den katolske biskopen 
Anders Arborelius och pingstförsamlingens ledare Sten-Gunnar Hedin. Ma-
nifestet hade ett sanningsanspråk avseende den rätta tron på Jesus som Guds 
son som man menade att de kristna borde vittna om för att övertyga icke-
kristna: 

Vi måste dela med oss av vår gemensamma tro till alla dem - och det är 
många i vårt land - som aldrig upptäckt Jesus som sin frälsare och vän och 
som aldrig förstått att Gud i honom har uppenbarat sin sanning. 

Tyvärr finns det kristna som har förlorat förståelsen för Bibelns och den 
kristna trons sanningsanspråk - vilket givit oss anledning att skriva detta Je-
susmanifest. 

De andra religionerna rymmer stora skatter av vishet och sanning. Men den 
fulla sanningen och Gudsuppenbarelsen finns bara i Jesus Kristus 

Vi vill vittna om att varje enskild människa genom tron och dopet kan lära 
känna Jesus som sin frälsare. Han är och förblir den enda vägen till gemen-
skap med Gud. 

Förutom att framhålla att kyrkan förvaltar uppenbarelsen i Jesus Kristus 
berörde debatten också bibeluppenbarelsen som framgår av ovan nämnda 
citat. K G Hammar343 replikerade bl a: 

Det finns mer rymd i min Kristusbekännelse än i den som framgår av Jesus-
manifestet. Där tycks det handla om att antingen tror man rätt om Jesus (och 
det anses jag då inte göra) eller också tror man inte alls. 

Istället för att låtsas att det finns en enda tydlig och klar förståelse av Jesus i 
bibeln och bekännelsen, behöver vi ta fasta på den mångfald som finns. 

                               
342 Svenska dagbladet, Brännpunkt 28 januari 2003 
343 Svenska dagbladet, Brännpunkt 2 februari 2003 
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Det borde vara uppenbart att det går att stå för en fulltonig Kristusbekännelse 
även utan att betrakta ”jungfrufödseln” som ett biologiskt faktum. Att en del 
kristna är övertygade om att den är ett biologiskt faktum är väl inget problem, 
så länge de inte kräver att alla måste tänka som dem. 

Dessa tre citat visar på Hammars syn på kristen tro som han menar kan ut-
tryckas på många olika sätt; dvs en bred syn på religiositet enligt definitio-
nen i denna undersökning. Utifrån Woodheads tre kristendomsbegrepp ryms 
samtliga inom Hammars synsätt även om det han själv utgår ifrån i första 
hand är mystik kristendom och bibelkristendom. Som framgår accepterar 
Hammar kyrkokristendom, problemet med denna menar han är när företrä-
darna anser den vara den enda rätta.  

Hammar poängterade också explicit olika förhållningssätt till bibeln:  

I det pingstkatolska manifestet blir poesi liktydigt med lögn, förnekelse och 
tvivel. För mig är det alldeles tvärtom. Vissa sanningar är så djupa och per-
sonliga, att det behövs ett poetiskt förhållningssätt för att kunna härbärgera 
dem. Det poetiska förhållningssättet ger rymd också åt alla de dimensioner i 
Gud som inte ryms i ett beskrivande språk. Jag tror att vi hjälper varandra 
mera genom att visa på språkets oförmåga att rymma det gudomliga mysteri-
et än genom att förenkla bilden till att några tror som det står och andra gör 
det till poesi och därmed till förnekelse. 

Hammar avslutade sitt anförande344 med: ”Sanning är också något som föds 
mellan människor som gemensamt vill söka efter den i dialogen. Det finns 
mycket mer att säga. Jag fortsätter gärna samtalet”. Här poängterar Hammar 
åter dialogen som en möjlighet till ökad insikt om en transcendent verklig-
het.  

Sammanfattning 
Debatten om Jesusmanifestet handlade om huruvida det finns en rätt och 
riktig uppfattning om den kristna tron. Enligt företrädare för katolska kyrkan 
och pingstförsamlingen är den rätta uppfattningen att Jesus Kristus är Guds 
son, dvs Gud har uppenbarat sig i honom, och att berättelserna om Jesus gör 
anspråk på att vara faktamässigt sanna, även vad avser jungfrufödseln. 
Hammar ifrågasätter att det finns kriterier för en ”rätt” kristen tro och menar 
att det finns en mångfald tolkningar av bibelberättelserna som inte kan - eller 
bör - förenklas till sanning eller icke-sanning. Debatten om Jesusmanifestet 
mellan Hammar och Hedin/Arborelius illustrerar skillnaden mellan en mot-
tagarorientering och en sändarorientering bl a avseende religionsbegreppet: 
att det finns många sätt att uttrycka religiositet på respektive att det finns ett 
enda riktigt sätt. 

                               
344 Svenska dagbladet, Brännpunkt 2 februari 2003 
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Präst- och diakonmötet i Stockholms stift 2005 
I samband med att Svenska kyrkan år 2000 skildes från staten uppmanades 
varje församling i Stockholms stift att arbeta med sin nya identitet genom att 
skriva en församlingsinstruktion med en omvärldsanalys och ett pastoralt 
program. Biskop Caroline Krook reflekterade över församlingsinstruktioner-
na vid präst- och diakonmötet i Stockholms stift i oktober 2005 och sade bl a 
”För att beskriva kyrkans uppgift idag eller det sätt kyrkan bör framträda i 
dagens samhälle, använder många av er ord som handlar om det goda samta-
let. Man vill mötas i ögonhöjd och vara en medvandrare i en respektfull dia-
log”345. I sin ämbetsberättelse poängterade Caroline Krook bl a följande:346 

Nu lever vi i en tid där det absolut enda sättet att bedriva någon form av 
evangelisation eller mission eller möte överhuvudtaget är genom respektfull 
dialog och samtal. 

Arvet från myndighetskyrkan gör att vi är oerhört medvetna om att vi inte 
vill, kan eller skall leverera några ovanifrån kommande sanningar som män-
niskor inte har beredskap att ta emot. 

Vi är alla tillsammans på Emmausvägen, vi slår följe ett stycke med var-
andra. Och framför allt har vi aldrig mandat att fördöma någon annan männi-
skas sökande eller rastplatser. Samtal och dialog är viktiga ord och redskap. 

Dessa uttalanden om kyrkans inriktning, tillika med de annonser och infor-
mationskampanjer i Stockholms stift som beskrevs i inledningskapitlet (sid 
1-2) är inkluderande, dvs man säger sig från kyrkans sida vilja möta alla 
människor, oavsett var de befinner sig i sin tro, för att dela funderingar med 
dem kring livet. Caroline Krook förmedlar explicit att en mottagareorienter-
ing är önskvärd. Det finns en annan möjlig tolkning: kyrkans förhållningssätt 
ska te sig som dialoginriktad och mottagareorienterat. Anledningen skulle 
kunna vara vetskap om att det inte finns någon annan framkomlig väg till 
kontakt med församlingsbor i dagens samhälle än att vara lyssnande, inkän-
nande, respektfull etc.  

Honnörsordet i de ovan nämnda uttalandena är dialog. Det finns anled-
ning att granska detta begrepp - såväl ur ett ideologiskt som ur ett teologiskt 
perspektiv. Dialog har blivit ett modeord med en positiv laddning. ”Vi måste 
kunna prata med varandra” säger man såväl i arbetslivet som i privata sam-
manhang. Innebörden i ordet dialog har kommit att förskjutas, i dagligt tal 
betyder dialog ofta att man pratar med varandra till skillnad från att inte tala 
med varandra. Det är inte ovanligt att folk säger ”Vi måste ha en dialog” 
som inte innebär något annat än att prata med varandra. Att eftersträva att 

                               
345 Krook 2005, sid 98 
346 Krook 2005, sid 99-100 



 181 

man önskar en ”dialog” är socialt och politiskt ”korrekt” - ideologiskt önsk-
värt. 

Begreppet har använts av filosofer, t ex Martin Buber med innebörden: 
”en pågående kommunikation mellan människor på samma nivå, inte i första 
hand att övertyga någon i en viss riktning eller uttrycka sina egna synpunk-
ter”347. Ordet dialog definieras som ”ett öppet och respektfullt samtal där 
båda har ett genuint intresse att förstå hur den andre menar”348. En dialog kan 
inte ha något annat mål ”än att de som talar med varandra bättre förstår var-
andra - och blir klarare över den egna tanken”349. Ytterst innebär det att ”var-
je människa i en dialog också har en öppenhet att kunna förändras genom 
dialogen”350. Buber betraktar dialogen som central i sin filosofi och ser den 
som ett effektivt sätt för en pågående kommunikation jämfört med att försö-
ka övertyga någon i en viss riktning. Dialog förknippas ofta med Sokrates 
och hans verksamhet i Aten på 400-talet före Kristus. Det sägs om Sokrates 
att han inte undervisade folk utan istället ville lära sig någonting av dem han 
samtalade med och att han många gånger nöjde sig med att ställa frågor351. 
Det förefaller som om Sokrates var av uppfattningen att en dialog innebär ett 
sanningssökande.  

Begreppet dialog har aktualiserats på senare år i samband med s k interre-
ligiös dialog; samtal mellan företrädare för olika konfessioner. Religionsfilo-
sofen John Hick talar i detta sammanhang om ”den sanningssökande dialo-
gen” till skillnad från ”den konfessionella dialogen”, med vilken han avser 
att ”människor med olika trosuppfattningar delar sina tankar och erfarenheter 
med varandra i syftet att tillsammans nå en ökad medvetenhet om den gu-
domliga realiteten som ingen av de enskilda trosuppfattningarna kan omfat-
ta”352. 

Såväl forskning som erfarenhet visar att ett samtal där någon försöker på-
verka den andra i en bestämd riktning vanligtvis låser denna människa. För-
utsättningslösa samtal däremot leder vanligen till att det som personen 
kommer fram till är förankrat i honom/henne själv. Som nämnts tidigare (sid 
146) har studier inom medicinsk vetenskap avseende patient-läkarrelationen 
visat att sådana samtal kan generera nya insikter, men att dylika inte kan 
komma till stånd om den ena parten tycker sig äga sanningen och därmed 
”underkänner” den andra personens tankar353. 

Biskop Caroline Krook återkom till ordet dialog åtskilliga gånger i sin 
ämbetsberättelse vid präst- och diakonmötet i Stockholm: 
                               
347 http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue 
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351 ”Sokratiska samtal” av Ann Pihlgren, Norskt senter for filosofering med barn og  
ungdom, http://www.buf.no/les/artikler/?page=ap02 
352 Hick 1978 
353 King 1985, Hunt 1989, Arborelius 1989, Arborelius 1992, Huygen 1992, Henbest 1992, 
Kaplan 1996 
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Ett samtal på djupet är ett kraftfullt redskap och man måste veta vad det skall 
användas till. Om dialogen i sig är målet, då är det enda viktiga att den är öp-
pen och tillitsfull, det spelar ingen roll vart den leder. Om dialogen är ett me-
del bör det finnas en övergripande målsättning för dialogen, t ex missionsbe-
fallningen. Det innebär en önskan om att dialogen skall vara öppen och tillits-
full, men att den även skall föra människor närmare Kristus.  

Enligt min tolkning av Krooks uttalande är detta ett exempel på den glidning 
i innebörd som ordet dialog fått. Krook menar att dialog kan användas som 
ett medel för att uppnå något: att föra människor närmare Kristus. Att an-
vända ordet på detta sätt innebär att man under täckmantel av mottagareori-
entering (användningen av begreppet ”dialog”) förhåller sig sändningsorien-
terat. Som ovan beskrivits innebär ordet dialog ett öppet och respektfullt 
samtal och en dialog kan aldrig ha något annat mål i sig än att de som talar 
med varandra bättre förstår hur den andra menar - och blir klarare över vad 
man själv menar. I debatten om Jesusmanifestet användes ordet dialog på 
detta sätt av K G Hammar. Men om dialogen har ett bestämt syfte, att den 
skall föra människor närmare Kristus som i Krooks uttalande - då handlar 
det om att försöka påverka den andra människan i en viss riktning. En annan 
möjlig tolkning skulle kunna vara att Krook använde begreppet dialog med 
innebörden ”en ökad medvetenhet om den gudomliga realiteten” (i enlighet 
med Hicks beskrivning enligt ovan) när hon talade om att dialogens syfte 
kan vara att ”föra människor närmare Kristus”. 

Johan Lundberg, docent i teologi, menar att det nuförtiden är ”en folkkris-
tendom med i huvudsak humanistiskt innehåll som har kommit att dominera. 
Få känner till namnen på våra biskopar som aldrig skulle uttala sig på annat 
vis än att den stora allmänheten kan rycka på axlarna och hålla med”354. Han 
drar denna slutsats från hur han uppfattar uttalanden och skrivna texter av 
landets biskopar355. Som framgår synes Krooks offentliga uttalande vid präst- 
och diakonmötet ha en mottagarinriktning, men vid närmare granskning 
håller inte en sådan tolkning. En övervägande mottagarorientering visar sig 
heller inte stämma bland stiftets präster. Den öppna inbjudan till människor 
som framkommit i de böcker om kristen tro, kyrkans informationskampan-
jer, broschyren om trosfrågor, biskopens beskrivning i TV av en gudsbild 
som nämndes i inledningskapitlet har således bara till viss del en motsvarig-
het i praktiken. Denna inbjudan från kyrkans sida, till samtal om det som 
berör oss kan finnas hos i genomsnitt varannan präst - och hos varannan 
präst inte. Att något uttalas offentligt från kyrkans ledare är inte någon ga-
ranti för att åsikten är förankrad hos den som formulerar den, inte heller att 
den är förankrad på marknivån. 

                               
354 Artikel i Svenska Dagbladet ”Idag tror vi oss veta bättre” 22 augusti 2008. 
355 Doktorandseminarium i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning 15 september 
2008  vid Uppsala universitet. 
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Sammanfattning 
Vid präst- och diakonmötet 2003 poängterade Stockholms biskop vid flera 
tillfällen att en mottagarorientering i relation till församlingsborna var önsk-
värd. Vid närmare granskning av hur hon använde ordet dialog framkom 
dock att en sådan skulle användas i ett bestämt syfte, inte som ett mål i sig. 
Det innebär att uttalandena som till det yttre föreföll uttrycka en mottagar-
orientering snarare uttryckte en sändarorientering - under täckmantel av att 
te sig som mottagarorienterade. Offentliga uttalande från Svenska kyrkans 
ledare behöver inte nödvändigtvis vare sig stämma överensstämma med den 
som uttalar dessa eller med stiftets präster.  
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KAPITEL 7.  Kyrkans praktik 

Detta sista kapitel fokuserar på den av kyrkans huvuduppgifter där försam-
lingsbor och präster möts - förrättningar. Ett antal konkreta situationer häm-
tade från ”marknivån” beskrivs inom fyra områden: bokning av förrättning-
ar, tillvägagångssätt vid förrättningssamtal, schemaläggning av förrättningar 
samt utformning av förrättningsgudstjänster. Situationerna illustrerar beteen-
den med olika grad av sändar- respektive mottagarorientering eller helt en-
kelt tillkortakommanden. Avsikten är att tillämpa de teoretiska begreppen på 
en konkret vardagsnivå och inspirera till diskussioner ute i församlingar. 
Allra sist i kapitlet presenteras reflektioner över angränsande områden till 
förrättningar: prästers frustration, att utvärdera förrättningar och att tydliggö-
ra olika prästers synsätt. 

Sändar- och mottagarorientering i praktiken 
Som beskrivits i kapitel 4 innebär sändarorientering att få människor att ta 
sin utgångspunkt i en given livsåskådning utifrån kyrkans trosbekännelse. 
Prästens främsta uppgift är att förmedla ett kristet budskap. Präster med en 
sändarorientering anser och önskar att församlingsbor ska upptäcka kyrkan 
och ta den på allvar. De menar att människors fördomar ofta är ett hinder för 
att närma sig kyrkan. Motsvarande begrepp för sändarorientering i patient-
läkarrelationen är begreppet läkarcentrering. Termen innebär att läkaren i 
första hand utgår från den egna medicinska agendan. På samma sätt innebär 
sändarorientering i praktiken att prästen utgår från en avgränsad syn på den 
kristna tron med ett givet sanningsanspråk. Detta behöver inte komma till 
explicit uttryck men finns implicit i förhållningssättet. 

Mottagarorientering har i denna undersökning beskrivits som att få män-
niskor att ta sin utgångspunkt i en egen livsåskådning utifrån en bred syn på 
religiositet. En sådan definition innebär subjektiva erfarenheter av upplevel-
sen och/eller föreställningen av en kraft, en närvaro, av något större som 
ligger bortom den vanliga materiella vardagen, något som kan, men inte 
behöver, ha anknytning till en konfession. Man menar att religiositet och 
andlighet kan komma till uttryck på många olika sätt hos människor - och att 
livsåskådningen således har en individuell tolkning. Man vill möta männi-
skor på en jämbördig nivå i deras livsfrågor, existentiella funderingar och 
andliga erfarenheter. 
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Mottagarorientering kan missuppfattas som ett kravlöst bejakande. Snara-
re är det så att detta sätt att möta människor ställer krav på samtalsförmåga 
som innebär att underlätta aktivt för den andra parten att berätta om funder-
ingar, förväntningar och känslor. Begreppet har sin motsvarighet i ”patient-
centrering” som används i patient-läkarrelationen. Inledningen på en läkar-
konsultation med ett patientcentrerat förhållningssätt innebär att a) inbjuda 
patienten på ett öppet sätt att berätta om anledningen till besöket, b) tillåta 
patienten att berätta om symptom, funderingar, förväntningar, känslor och c) 
underlätta aktivt för patienten att berätta om funderingar, förväntningar, 
känslor356. Om man överför detta förhållningssätt till ett förrättningssamtal 
innebär det att prästen inte bara inbjuder till samtal om den aktuella förrätt-
ningen utan i anslutning till denna också tar upp hur personen funderar kring 
dopet, kyrklig vigsel eller kyrklig begravning och hur han/hon själv förhåller 
sig till kyrkan och den kristna tron. Det innebär vidare att prästen både ac-
cepterar och bejakar de föreställningar, och känslor som kommer fram men 
också aktivt underlättar att reflektera över dessa. Ett mottagarorienterat sätt 
att förhålla sig som präst ställer således krav på samtalsmetodik särskilt be-
träffande förmågan att bidra till att motparten reflekterar över sin egen livs-
åskådning och över existentiella, andliga och religiösa erfarenheter.  

En annan missuppfattning som kan förekomma är att mottagarorientering 
uppfattas som att kyrkan och dess präster ”inte har några bestämda åsikter 
om någonting”, i likhet med Hans Alfredssons monolog om den folklige 
”Pastor Jansson” från revyn Gula Hund 1962. Att ha en mottagarinriktning 
innebär emellertid ett professionellt förhållningssätt där man som i definitio-
nen ovan står för en bred syn på religiositet. Det innebär att andlig-
het/religiositet kan uttryckas på många olika sätt; Gud och det gudomliga 
manifesteras hela tiden i människors liv, både i vardagen och vid särskilda 
tillfällen. Som framgick i kapitel 6 har i hela kristendomens historia olika 
kristendomstolkningar förekommit alltifrån s k kyrkokristendom till s k my-
stik kristen tro. 

Med ett inifrånperspektiv, således med utgångspunkt inifrån kyrkan och 
dess verksamhet, förefaller ungefär halva prästkåren i Stockholms stift se en 
högre eller lägre grad av sändarorientering som självklar, bl a sannolikt av 
skälet att inte förlora kristendomens innersta kärna. Med ett utifrånperspek-
tiv, dvs ur perspektivet att utifrån samhället betrakta kyrkan och dess verk-
samhet kan en högre eller lägre grad av mottagarinriktning ses som självklar.  

Ett exempel på en sådant synsätt är den amerikanska teologen David Tra-
cy357 som framhåller att sekulariseringsprocessen paradoxalt nog gynnar 
kyrkan. Tracy utgår från en i den kristna tron inneboende pluralism och tve-
tydighet, vilka för honom leder till att tron ständigt måste omprövas och stå i 
dialog med sin tid. Tracy menar att det är i dialogen, i det som sker mellan 

                               
356 Arborelius 1997 
357 Bromander 2005, sid 186-187 
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människor, som den kristna tron lever358. En annan amerikansk teolog, Jack-
son Carroll, har beskrivit vad som bör känneteckna prästens arbetssätt i en 
tid när prästens auktoritet inte längre är given och självklar som den var 
längre tillbaka359. En av Carrolls slutsatser är att det i framtidens kyrka 
kommer att bli viktigt att stärka prästen i att kunna utöva ett dialogiskt och 
reflekterande ledarskap, vars främsta kännetecken är att ge andra utrymme 
och stärkt självtillit. Han menar att människor kommer att använda kyrkan 
på ett alltmer individuellt och selektivt sätt, dvs ett mer tjänsteorienterat sätt. 
I församlingarna blir det således, enligt Carroll, allt viktigare att kunna för-
hålla sig aktivt till strömningarna i tiden. 

Såväl Tracy som Carroll visar på att framtidens kyrka måste vara oriente-
rad mot församlingsmedlemmarna; dvs det synsätt som i denna undersök-
ning benämnts mottagarorienterat. Per Pettersson360 beskriver samma synsätt 
i den tjänsteinriktade folkkyrkosynen där det viktiga är att kyrkan förmår 
möta människor med sådana tjänster som upplevs som meningsfulla.  

Ett annat exempel på argumentation för en mottagar- eller tjänsteorienter-
ing är när forskningsledaren Jonas Bromander i Svenska kyrkans undersök-
ning av sina medlemmar 2005 påpekar att ”efter ungefär en kvarts miljon 
utträden ur kyrkan under 2000-2004 finns det skäl för organisationen att 
fundera över sin identitet”. ”Inte för att den står och faller med dessa utträ-
den”, menar Bromander, ”utan för att dessa utgör en indikation på att det 
finns en utbredd kritik eller ett missnöje med Svenska kyrkan”361. Bromander 
påpekar att det finns en stor utvecklingspotential för kyrkan eftersom alla 
sorters människor är medlemmar362. När det gäller framtidens kyrka tar Bro-
mander upp ett antal frågor som berör en tjänsteinriktning, däribland: ”Hur 
skall kyrkan i framtiden bli mer samtidsorienterad?” och ”Hur skall kyrkan 
förmå att vara relevant för framtidens människor?”363  

Sändarorientering och mottagarorientering i samband 
med förrättningar 
För att diskutera konsekvenserna av sändar- respektive mottagarorientering 
har jag valt att i detta avslutningskapitel ta upp ett centralt område och bely-
sa detta med konkreta exempel. Jag har valt det område där präster och för-
samlingsbor framför allt möter varandra - förrättningar.  

                               
358 Tracy 1988 
359 Larsson 2000, sid 98-99 
360 Pettersson 2000 b 
361 Bromander 2005, sid 172 
362 Bromander 2005, sid 183 
363 Bromander 2005, sid 186-187 
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Fakta kring förrättningar 
Statistik för kyrkans verksamhet i Stockholms stift visar att efterfrågan sjun-
ker på dop och vigslar. Antalet kyrkliga begravningar har länge legat på 
ungefär samma nivå i Stockholms stift, men tendensen till ökning av borger-
liga begravningar kan vara en indikation på att kyrkliga begravningar kom-
mer att minska i antal på samma sätt som vigslar och dop364.  

Kontakten mellan församlingsbor och kyrka sker huvudsakligen i sam-
band med förrättningssamtal och förrättningar. Trots sjunkande siffror är det 
fortfarande många som vill döpa sina barn i kyrkan, viga sig och få en kyrk-
lig begravning för sina anhöriga. I Stockholms stift var det 2007 50% som 
lät döpa sina barn, 39% som lät viga sig kyrkligt och 76% som valde en 
kyrklig begravning. Motsvarande siffror för landet som helhet var 62% dop, 
46% vigslar och 83% begravningar. 

Det församlingsbor främst efterfrågar från kyrkan är förrättningar. Unge-
fär 70% av alla församlingsbor har under det senaste året deltagit i någon 
förrättning och 80% menar att tillgången till ceremonier är ett viktigt skäl för 
att tillhöra kyrkan365. Svenska kyrkans egen medlemsundersökning har visat 
att det bemötande människor får vid dop, vigslar och begravningar till 90% 
förklarar den bild man har av Svenska kyrkan366. 

Det kyrkan minst satsar på förefaller vara förrättningar. När man 1990367 
tillfrågade kyrkoherdar i 469 stora eller medelstora församlingar om man 
valt att satsa på särskilda verksamhetsområdena visade det sig att förrätt-
ningar var det minst prioriterade området (tab 36).  

Tabell 36.  De mest prioriterade områdena inom 469 församlingar enligt en under-
sökning 1990368  

Barnarbete 41% 
Ungdomsarbete 31% 
Diakoniarbete 28% 
Gudstjänster 11% 
Kyrkomusik och kultur   9% 
Familjearbete   8% 
Evangelisation   8% 
Konfirmandarbete   6% 
Äldrearbete   6% 
Byggnader   5% 
Organisation och personal   4% 
Information   2% 
Själavård   1% 
Förrättningar   1% 

                               
364 Kyrkans tidning nr 37 2007 
365 Bromander 2005, sid 176 
366 Bromander 2005, sid 64 
367 Pettersson 1990, sid 26 
368 Pettersson 1990, sid 26 
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Undersökningen gjordes för 19 år sedan, men det är svårt att finna faktorer 
som skulle peka på att bilden är radikalt annorlunda idag. Slutsatsen från 
undersökningen var att: ”Man kan observera att det område som brukar be-
skrivas som det som ger kyrkan dess bredaste kontaktyta, nämligen förrätt-
ningarna eller de kyrkliga handlingarna, mycket sällan prioriteras inom för-
samlingarna”369. I samma undersökning kunde man visa på att de faktorer 
som påverkade deltagande i kyrkliga aktiviteter hade just med församlingar-
nas målmedvetna satsningar och prioriteringar att göra, däribland den teolo-
giska inriktningen370. 

Om man inte prioriterar förrättningarna kan detta faktum ses i ett motta-
gar-sändarperspektiv. En tydlig mottagarorientering skulle innebära att man 
prioriterar förrättningar, dvs alla de tillfällen då församlingsbor vänder sig 
till kyrkan och ber om kyrkliga handlingar. 

Mottagarorientering och sändarorientering när det gäller förrättningar 
kommer inte bara till uttryck i den direkta kontakten mellan församlingsbor 
och präster utan också i bokning och schemaläggning av förrättningar samt i 
utformandet av förrättningsgudstjänsten. Följande avsnitt har jag valt att 
utforma så att jag inom vart och ett av dessa områden ger exempel på kon-
kreta situationer och diskuterar dessa i ett mottagar- eller sändarperspektiv 
alternativt ingetdera. Min avsikt är att visa på hur mottagar - respektive sän-
darorienterade beteenden skulle kunna komma till uttryck i det konkreta 
vardagsarbetet. Självklart kan det finnas andra orsaker till prästers beteende 
än dessa båda teologiska inriktningar.  

Som framgått i kapitel 4 och 5 kan man placera de intervjuade prästerna 
på ett kontinuum med ytterlighetspositionerna sändar- respektive mottagar-
orientering genom att subtrahera mottagarorienterade utsagor från sänd-
ningsorienterade utsagor för varje präst. Det innebär i praktiken att en präst 
som ligger nära ytterlighetspositionen för sändarorientering kan ha ett flertal 
mottagarorienterade förhållningssätt men de sändarorienterade överväger - 
och vice versa.  

Min förhoppning är att dessa exempel, som ingalunda är heltäckande, kan 
inspirera till diskussioner ute i församlingarna avseende hur mottagarorien-
tering och sändarorientering skulle kunna komma till uttryck i prästens var-
dag. Samtliga exempel har sin motsvarighet i verkligheten men innebär inget 
ställningstagande för hur representativa de är. Jag vill poängtera att jag inte 
tar ställning till fallbeskrivningarna i sig, dvs om de gått till på detta sätt eller 
inte, utan jag tar dem som utgångspunkt för att diskutera olika möjliga tolk-
ningar. Jag vill visa på vanliga situationer i vardagen som kan vara uttryck 
för sändar- respektive mottagarorientering men också kan avspegla andra 
saker, t ex tidsbrist, dålig självkänsla, bristande planering eller inkompetens. 

                               
369 Pettersson 1990, sid 26 
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Bokning av förrättningar 

Kyrkoherden tar upp frågan på ett prästmöte om någon präst kan åta sig en 
vigsel på Folkets hus en fredagskväll i november (alltså utöver sedvanliga ti-
der för vigslar). Anledningen är att brudparet har anknytning till Folkets hus 
och planerar den efterföljande festen där. 

Ett ungt par med två småbarn ringer församlinsgexpeditionen för att boka 
vigsel en lördag ute i Rosendals trädgård. Bokningsansvarige lovar höra efter 
om detta går att ordna med någon av församlingens präster. 

Båda dessa situationer kan ses som uttryck för en mottagarorientering. I 
bägge församlingarna är man beredd att frångå sedvanliga rutiner med bok-
ning i kyrka vissa tider för att tillmötesgå församlingsbornas önskemål. Man 
ifrågasätter inte varför vigslarna inte kan ske i kyrkan utan accepterar de skäl 
som framförs. Exemplen ovan skulle också kunna gälla förfrågan om att få 
ha sitt barndop i hemmet, något som vissa församlingar accepterar, andra 
inte gärna. 

Föräldrarna till en 3 månader gammal son ringer i september till församlings-
expeditionen för att boka dop av sin son. De får besked att inga doptider finns 
förrän i december, men att de kan kolla med andra församlingar om där finns 
doptider tidigare. 

Vad förmedlar en kyrka som inte kan tillhandahålla doptider på 3 månader? 
Att man inte har doptider förrän 3 månader längre fram kan bero på att man 
fått en ökning av födda barn och därmed en ökning av antalet dop - och att 
dessa inte ryms inom de ordinarie tider som man ställt till förfogande för dop 
och vigslar. Vanligen sker dop och vigslar på lördagar och söndagar i för-
samlingarna medan begravningar sker på vardagarna. Det vanliga tillväga-
gångssättet är att man tilldelar särskilda klockslag då bokning kan ske av 
förrättningar.  

En mottagarorientering skulle innebära att man har ett flexibelt system 
med förrättningstider som man kan variera utifrån behov och önskemål från 
församlingsborna. En sändarorientering tar sig uttryck i att man har ett regle-
rat system som bestäms utifrån kyrkans verksamhet.  

När en pappa besöker församlingsexpeditionen för att boka dop i kyrkan där 
ett syskon tidigare döpts möter han en präst som föreslår att barnet ska döpas 
i anslutning till högmässan den aktuella dagen. Prästen ger ett flertal argu-
ment för detta och man bestämmer att dopet sker i samband med söndagens 
högmässa. 

Detta exempel ter sig som ett uttryck för en sändarorientering eftersom det 
sällan är föräldrarnas önskemål om att få döpa sitt barn i samband med sön-
dagens huvudgudstjänst. När pappan i exemplet ovan möter en präst som 
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argumenterar för dop i högmässan kan det vara svårt för honom att argumen-
tera utifrån sin ståndpunkt gentemot prästen. Men i exemplet ovan kan det 
naturligtvis också vara så att pappan och prästen i en ömsesidig dialog 
kommer fram till att dop i högmässan är en bra lösning. I så fall är det ett 
uttryck för mottagarinriktning. För att kunna bedöma om det är frågan om en 
sändar- eller mottagarinriktning måste man ha hört själva samtalet. 

Föräldrar som fått sin andra dotter ringer för att boka dop i oktober De får be-
sked att man alltid döper två barn åt gången, vilket innebär att ett annat barn 
redan är inbokad på den doptid man kommer överens om. 

Det finns många församlingar i Stockholm där man alltid döper flera barn åt 
gången p g a stor efterfrågan på dop. Föräldrarna blir vid bokningen upplysta 
om att ytterligare ett barn kan komma att döpas samtidigt. Föräldrar själva 
verkar dock alltid föredra att få ett enskild dop. Flertalet föräldrar frågar vid 
dopsamtalet: ”Blir det bara vi eller är det en familj till?” och uttrycker till-
fredsställelse om det visar sig att det enbart är deras barn som ska döpas.  

Bruket att döpa fler än ett barn åt gången kan bero på att man vill spara 
tid. Det finns församlingar där prästen på lördagarna har 3 dopgudstjänster i 
följd där 3 barn döps varje gång. Ett annat skäl kan vara att man vill betona 
att det är en kollektiv och inte en individuell handling: man döper barnet in i 
den kristna församlingen.  

Att döpa fler barn åt gången innebär att man inte utgår från mottagaren, 
dopföräldrarna. Från kyrkans sida argumenterar man ofta för att dopet är en 
församlingsangelägenhet och en kollektiv handling. Man önskar att föräld-
rarna ska följa upp dopet genom att på olika sätt komma med i församlingens 
verksamhet. Det förekommer att vissa dopföräldrar har kontakt med kyrkans 
barnverksamhet. Vanligtvis har dock inte dopföräldrarna en ambition att 
barnets dop ska medföra deltagande i församlingens verksamhet. Här finns 
ofta en kollision mellan kyrkans och föräldrarnas förväntningar.  

I Sverige föds i genomsnitt 2 barn i varje familj. Frågan är - ur ett motta-
garperspektiv - hur en familj som väljer att vara medlemmar i Svenska kyr-
kan kan uppfatta att de inte - om de så önskar - kan få en enskild dopguds-
tjänst för vart och ett av sina två barn. Om man ser det ur ett barnperspektiv 
kan man fundera över hur Svenska kyrkan betraktar vuxna människor och 
äldre i relation till spädbarn eftersom man inte viger flera par åt gången eller 
begraver flera personer samtidigt. I Kyrkoordningen, kyrkans måldokument, 
framgår att ”barnen intar en särställning och att de därför behöver uppmärk-
sammas särskilt i Svenska kyrkans verksamhet”371. 

                               
371 Kyrkoordning 2000, sid 14 
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Tillvägagångssätt vid förrättningssamtal 

Karin som fått sitt första barn kontaktar prästen för dopsamtal och ger förslag 
på 4 tillfällen då hon kommer att befinna sig i Stockholm där dopet ska ske. 
Men prästen säger ”det behövs inte”.  

Prästen Hans ringer upp dopföräldrarna på telefon och frågar efter eventuella 
önskemål, bekräftar plats och tid för dopet, önskar dem välkomna etc. 

I båda exemplen ovan träffas aldrig prästen och dopföräldrarna för samtal 
inför dopet. I det ena fallet tycker inte prästen att det är angeläget, i det andra 
fallet har prästen telefonkontakt. Ingen av dessa båda präster ser det som 
angeläget med ett personligt möte. En anledning kan vara tidsbrist, en fråga 
som berör vad och hur man prioriterar. Ett annat skäl kan vara synen på do-
pet. Med en avgränsad syn på religiositet som förekommer i sändarorienter-
ing ser man dopet som ett sakrament där Gud handlar. Med den synen är det 
väsentliga det som sker under dopgudstjänsten, att prästen döper barnet i 
Faderns, Sonens och Den Heliga Andens namn. En mottagarorientering med 
ett samtal där man lyssnar på hur föräldrarna ser på dopet och hur de kommit 
fram till att de vill döpa barnet kan då komma att betraktas som mindre an-
gelägen. 

En liknande syn, dvs en sändarinriktning kan man gissa att prästen har i 
nedanstående exempel: 

Prästen Stig ber dopföräldrarna komma till kyrkan där han visar var man kan 
byta på barnet, var toalett finns, var man går in när musiken börjar spela etc. 
Sen tänder han ett ljus för barnet och ber med Jesu ord utifrån dopritualen: 
Den som följer mig skall inte vandra i mörker utan ha livets ljus. 

I detta fall lämnar prästen inget utrymme för föräldrarnas tankar kring dopet 
utan förmedlar kyrkans syn i dopritualen genom att tända ljus för barnet. 

Prästen Anette skickar brev till de båda föräldrapar vars barn hon ska döpa 
om en tid på församlingsexpeditionen då hon vill samtala med dem om dopet.  

Denna handling ter sig inte som mottagarinriktad på så sätt att föräldrarna 
inte har något inflytande över tidpunkten för dopsamtal, det är prästen som 
bestämmer. Eftersom tidpunkten för dopsamtalet inte bestäms i samförstånd 
med föräldrarna kan den föreslagna tidpunkten visa sig omöjlig för endera 
eller båda föräldrarna. Att komma överens om en tidpunkt då båda föräldrar-
na har möjlighet att komma till samtal är uttryck för mottagarorientering. Att 
prästen handlar som i ovanstående fall kan bero på svårigheten att få till 
stånd en gemensam tidpunkt för två föräldrapar eftersom dopet avser två 
barn, dvs sändarorienteringen vid kallelsen till dopsamtalet kan vara en kon-
sekvens av bokningen av dop.  
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Prästen Evert åker hem till föräldrarna, frågar efter personliga önskemål vid 
utformningen av dopgudstjänsten i samband med genomgång av dopritualen, 
pratar med syskon etc. 

Prästen Bitte ber föräldrarna komma till församlingsexpeditionen där hon går 
igenom dopritualen och diskuterar eventuella personliga önskemål i samband 
med dopet. 

I dessa båda fall är det troligt att prästen agerar med en mottagarorientering, 
åtminstone om man tar hänsyn till de yttre betingelserna: att prästen lägger 
tid på samtal med föräldrarna och frågar efter deras personliga önskemål. 
Men om samtalet verkligen sker med en mottagarinriktning eller sändarin-
riktning går inte att bedöma om man inte avlyssnar samtalet. En präst med 
en mottagarorientering ser dopet utifrån en bred syn på religiositet, t ex som 
ett uttryck för att människor bekräftar ett barns födelse. Då blir det angeläget 
att försöka förstå hur föräldrarna har funderat kring dopet och hur de själva 
relaterar till den kristna tron. Det blir också betydelsefullt att tillgodose deras 
personliga önskemål eftersom dessa är ett uttryck för hur föräldrarna ser på 
och vill gestalta sitt barns dop. 

Prästen Ann-Marie träffar vigselparet i kyrkan under ca 20 minuter för in-
formation om de olika momenten i vigselgudstjänsten och eventuella person-
liga önskemål.  

Prästen Bengt träffar blivande brudpar vid hembesök och har ett samtal om 
deras relation, om deras önskemål om utformningen av vigselgudstjänsten 
och frågar också efter deras synsätt på andlighet/religiositet. 

Dessa båda präster förfar på olika sätt inför vigningssamtal. Den ena förefal-
ler mer ge praktisk information och höra efter om önskemål kring musik etc, 
den andra prästen lägger tid på att vid ett hembesök tillsammans med brud-
paret reflektera över hur deras relation lett dem fram till kyrkbröllop. Man 
kan givetvis inte av ovannämnda korta information dra säkra slutsatser om 
sändar- eller mottagarorientering, då måste man som nämnts i tidigare fall 
avlyssna samtalen. Men de yttre betingelserna tyder på sändarorientering i 
det första fallet, bl a eftersom det knappast finns tidsutrymme att ventilera 
brudparets funderingar, och mottagarorientering i det andra fallet där prästen 
ser till att få utrymme för ett personligt samtal. 

En prästkandidat berättar från en av sina praktikperioder om en kyrkoherde 
som hon upplevde hade ”kört över” en äldre änka vid sorgesamtalet. ”Änkan 
var kanske lite förvirrad, så jag tänkte att kyrkoherden har förstås erfarenhet 
och menar kanske att man måste ha vissa ramar. Men veckan därpå var jag 
med på ännu ett sorgesamtal, en kvinna i medelåldern, sjukpensionär, som 
förlorat sin mamma. När kvinnan började gråta vid ett tillfälle sa kyrkoher-
den ’ja, jag ska ju inte avbryta dig men vi måste bestämma hur vi ….’, det 
var ingen tvekan denna gång om att han verkligen körde över henne”. 
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Av prästkandidatens berättelse ter sig prästens beteende vare sig mottagar- 
eller sändarorienterat - utan om tillkortakommande i en samtalssituation. Om 
en präst agerar på detta sätt, är han/hon sannolikt inte medveten om sitt bete-
ende, eftersom detta inträffar två gånger i följd med en praktikant närvaran-
de.  

Schemaläggning av förrättningar 

En mamma tillfrågades av en arbetskamrat om barnets dop. Mamman svara-
de: ”Jaa, joo, det var prästens femte dop den eftermiddagen och det kanske 
märktes lite, men joodå, det var väl fint”. 

Hur många förrättningar kan en präst ha en och samma dag för att kunna 
vara mentalt närvarande vid varje familjs dop? Hur lång paus behöver en 
präst mellan dopen för att mentalt ”lämna” den tidigare familjen och bereda 
utrymme för nästa familj? Redan dessa frågor är uttryck för en mottagarori-
entering, man vill ha möjlighet till en personlig utformning av varje enskild 
dopgudstjänst. Det förefaller knappast möjligt att kunna ha fem dop samma 
eftermiddag och kunna relatera till de olika föräldraparen, faddrar, syskon 
etc. En del präster föredrar emellertid att ha många dop samma dag istället 
för att dela upp dem på flera dagar. Det kan handla om dopsyn som nämnts 
tidigare i detta avsnitt. Om man ser dopet som ett sakrament där Gud handlar 
är det avgörande att följa dopritualen. Möjligheter till en personlig utform-
ning kan ses som mindre viktig. 

Kvalitén på en förrättning kan handla om tiden före och efter förrättning-
en; om prästen finns tillhands innan för att träffa faddrarna vid ett dop, för att 
växla några ord med vigselparet, för att hälsa på sörjande anhöriga vid en 
begravning och på motsvarande sätt efter förrättningsgudstjänstens slut. 
Några exempel: 

Inför en begravning kom de anhöriga till kyrkan 25 minuter före begrav-
ningsgudstjänstens början. Prästen fanns till hands och hälsade på de anhöri-
ga, kollade upp en uppgift inför griftetalet och växlade några ord med barn-
barn till den döde, ord som vävdes in i griftetalet. 

Efter en begravning ville syskon till den avlidne gå in i kyrkan ännu en gång 
för ett ytterligare farväl av kistan. De ville också fotografera. Prästen fanns 
hela tiden närvarande i kyrkan och tog farväl av den anhöriga när dessa läm-
nade kyrkan. 

Båda dessa fall är exempel på ett mottagarorienterat beteende: prästen ser det 
som angeläget inte bara att hålla i förrättningsgudstjänsten utan att också ha 
kontakt med de anhöriga i direkt anslutning både före och efter förrättnings-
gudstjänsten.  
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I en församling där man har ovanligt många dop p g a inflyttning i ett ny-
byggt område har man tillfälligt anställt en pensionerad präst som för ett lågt 
arvode går in på lördagar och har ett flertal dop i följd, varje dop tar ca 20 
minuter. Man menar att ”de allra flesta dopfamiljer har vi ändå ingen mer 
kontakt med”. 

Ovan nämnda exempel förefaller vara en församlings sätt att hantera mäng-
den dop. Man räknar inte med att kontakten med prästen i samband med 
barnets dop kan öppna för en eventuell kontakt med kyrkan. Det är ett ut-
tryck för en sändarorientering; dopen är handlingar som ska utföras och inget 
mer.  

En pastorsadjunkt får före sitt första dop följa med sin handledare på ett dop-
samtal vid hembesök. Handledaren pratar med dopföräldrarna om allt möjligt 
och ställer en del frågor. Vid flera tillfällen när dopmamman svarar hakar 
handledaren på och tar stort utrymme själv med att berätta om egna förloss-
ningar och egna barn. 

Denna situation uttrycker vare sig mottagar- eller sändarorientering utan en 
prästs tillkortakommande. Möjligen skulle det kunna handla om en präst som 
vill agera på ett mottagarorienterat sätt men inte vet hur hon ska bära sig åt 
för att underlätta för föräldrarna att berätta om sina upplevelser och förvänt-
ningar. 

Nedanstående fall är exempel på en mottagarorientering där en personlig 
utformning av dop respektive vigsel försvåras av schemaläggningen, i detta 
fall intervallen mellan förrättningarna:  

Prästen Ulrikas dop tar vanligen 35-40 minuter beroende på att många deltar 
genom att läsa böner, dikter, sjunga etc samt att hon själv väver samman de 
olika momenten med egna formuleringar. Dopen är mycket uppskattade av 
föräldrar och anhöriga - men inte av vaktmästare och musiker eftersom det 
blir ont om tid inför nästa dop. 

En vigsel drog ut på tiden p g a att många var engagerade i sång, diktläsning 
mm. När brudparet tågade ut ur kyrkan stod nästa brudfölje där, vilket orsa-
kade trängsel och en viss irritation. 

Utformande av förrättningsgudstjänster 

Nedan följer exempel på hur två präster resonerar på olika sätt kring grifteta-
let vid utformningen av begravningsgudstjänster: 

Vi samtalet med de anhöriga frågar jag alltid hur de själva funderar kring dö-
den. I griftetalet använder jag deras funderingar och fogar in dem i ett sam-
manhang, ofta med hjälp av någon skald - för att de skall kunna ta till sig det 
jag talar om på ett sätt som ”make sense” för dem själva.  
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Hur lång tid en begravning tar, det beror ju på griftetalet, om jag skulle ha 
svårt att passa in det i nåt av dom 7 griftetal jag har, då tar det ju mycket 
längre tid om jag måste skriva ett nytt tal. Men för det mesta är det ju bara att 
byta namn och vissa andra uppgifter i dom tal jag har i datorn. Det är ju lik-
nande saker man tar upp varje gång som ju förhoppningsvis fyller sin funk-
tion. 

I det senare fallet förefaller prästen ha en sändarinriktning, såtillvida att den-
ne utgår från de färdiga formuleringar han/hon en gång gjort avseende grifte-
tal. Men det kan också handla om tidsbrist eller brist på engagemang. I det 
förra fallet skriver prästen individuella griftetal utifrån mottagaren; hur de 
anhöriga formulerat tankar kring döden. 

Ett brudpar är mycket angelägna att varje ord i vigselritualen ska kännas rätt 
för dem. Prästen går igenom allt som sägs och utifrån brudparets reaktioner 
och reflektioner kring andlighet/religiositet gör han smärre justeringar så att 
brudparet ska kunna ta till sig allt som sägs utan att känna att det tar emot.  

 
En medelålders man som skall begrava sin mamma vill gå igenom allt som 
sägs vid en begravning och vill själv formulera huvudpunkterna i griftetalet, 
allt för att det ska kännas riktigt. Vid förfrågan om borgerlig begravning för-
klarar han bestämt att han önskar en kyrklig begravning, bara han själv får 
vara med i utformningen av begravningsritualen. Prästen gör modifieringar 
utifrån mannens önskemål. Det blir en något förenklad och avskalad begrav-
ningsgudstjänst som av musiker och vaktmästare upplevs värdig, av de anhö-
riga likaså. 

Ovanstående exempel visar på en mottagarinriktning eftersom prästen lägger 
sig vinn om att utforma förrättningsgudstjänsten så att den inte kommer i 
konflikt med de uppfattningar kring andlighet/religiositet som vigselparet 
respektive sorgehuset har. En relevant fråga är var gränsen går för ändringar 
i en förrättningsritual med avseende på vad prästen är ålagd att utföra. Det 
kan som i fallen ovan handla om en balansgång mellan Svenska kyrkans 
ordning och pastorala hänsyn. För att kunna bedöma rimligheten av ändring-
arna - eller klart uttryckt: mottagarorientering eller överskridande av befo-
genheter - måste man veta exakt vilka ändringar som gjorts.  

Inför begravningen av sin mamma träffar Mona prästen vid ett besök på för-
samlingsexpeditionen. Mona berättar ingående om sin mamma. Hon frågar 
om prästen inte behöver anteckna, men denna säger att hon ”vill känna in si-
tuationen”. Vid begravningsgudstjänsten tar prästen i stort sett inte upp nå-
gonting av det Mona berättat utan hänvisar till bibelcitat om döden, evigheten 
etc. 

I detta fall kan man fundera över varför prästen ger sig tid för ett personligt 
samtal när hon likväl inte använder den informationen hon får i griftetalet. 
Man skulle kunna uttrycka det som att prästen utger sig för att ha en motta-
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garinriktning men visar sig ha en sändarinriktning. Att prästen i sitt griftetal 
huvudsakligen utgår från bibelcitat styrker en sändarorientering.  

I en insändare372 2007 i Kyrkans tidning vände sig en komminister emot att 
par som ville vigas själva tog reda på information från nätet och redan innan 
samtalet med prästen hade förslag på utformningen av vigseln: ”Det är inte 
rimligt att radikala förändringar i vigselgudstjänstens praxis utformas av 
rosenögda brudpar på landets internetsajter”.  

På ett prästmöte tar en präst upp frågan hur långt ”man egentligen ska behöva 
sträcka sig”. Han hänvisar till begravningar ”där folk kommer dragande med 
CD-skivor och begär att dessa ska spelas i kyrkan”. 

Båda dessa präster förefaller knappast ha ett mottagarorienterat beteende i de 
nämnda situationerna. De påpekar att församlingsbor som vill ha förrättning-
ar i kyrkan också bör infoga sig i gängse praxis kring dessa, en praxis som 
utgår från kyrkans sätt att se på förrättningar. I förstnämnda fallet kan man 
ana ett ifrågasättande kring människors uppfattningar i formuleringen 
”rosenögda brudpar på landets internetsajter” - något som visat sig ofta fin-
nas hos präster med en uttalad sändarinriktning (sid 100). 

Prästers frustration  
Som framgår av intervjuerna upplevde åtskilliga präster svårigheter i sitt 
arbete på grund av frustration i förhållande till kyrkan eller kyrkans organi-
sation och frustration över att inte kunna nå ut till allmänheten. Att många 
präster upplever svårigheter med kyrkans identitet i dagens samhälle och 
med att anpassa kyrkans budskap till dagens människor har även framkom-
mit i andra undersökningar. Rimligen är det mycket påfrestande att arbeta 
med en sådan inre frustration, särskilt som detta inte är något som generellt 
erkänts, dvs ”lagts på bordet”, och diskuterats i kyrkan.  

Flera av fallbeskrivningarna t ex präster som inte har förrättningssamtal, 
som inte använder sig av det som tagits upp i ett förrättningssamtal, som 
endast har mycket korta och instruktiva förrättningssamtal kan vara uttryck 
för en sådan frustration. En dylik frustration kan beskrivas utifrån begreppen 
mottagar- och sändarorientering. Det skulle kunna handla om präster som 
egentligen vill gå folk till mötes och kunna prata med dem om deras livsfrå-
gor - men inte vet hur man går tillväga. Den samtalsmetodik som ingår i 
grundutbildningen är begränsad. Ytterligare utbildning med handledning 
skulle kunna underlätta prästers samtal med ”vanliga människor” och deras 
kontakt med församlingsbor. Sändarorienterade prästers frustration kan 
handla om maktlöshet att människor lever sina liv obekymrade om kyrkans 
budskap och även i detta fall en känsla av att inte kunna nå människor.  

                               
372 Kyrkans tidning nr 29/30 2007 
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Att utvärdera förrättningar 
Under senare delen av 1900-talet har det blivit alltmer vanligt att man inom i 
stort sett alla samhällssektorer kontinuerligt utvärderar sin verksamhet med 
utgångspunkt från tidigare uppsatta mål. Förrättningar kan utvärderas genom 
att man sätter upp mål för dessa som man sedan via enkäter eller intervjuer 
utvärderar om de uppnåtts. Målen kan avse hur såväl församlingsbor som 
präster uppfattat aspekter vid bokningen, förrättningssamtalet, schemalägg-
ningen av förrättningar samt utformningen av förrättningsgudstjänsten.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete inom kyrkan kan också innebära att man 
kartlägger olika församlingars aktuella statistik angående deltagande i verk-
samheten. I församlingar med en större andel dop, konfirmationer, vigslar, 
begravningar, gudstjänstdeltagare än genomsnittet i stiftet kan man analysera 
vilka orsakerna kan vara och på så sätt få underlag för kvalitetsförbättringar i 
andra församlingar.  

Faktum är dock att kyrkans verksamhet sällan utvärderas. Att sätta upp 
mål för verksamheten förekommer ofta, t ex genom församlingsinstruktioner 
men dessa mål följs sällan upp på ett systematiskt sätt. Det förekommer att 
man via enkäter utvärderar barnverksamhet, samtalsgrupper och liknande 
verksamhet som inte hör till kyrkans kärnverksamhet - däremot inte förrätt-
ningar som är en av kyrkans huvuduppgifter. Frågan är varför så inte är fal-
let. Detta faktum kan tolkas som ett exempel på sändarorientering; man är 
inte inriktad på att ta reda på hur kyrkans tjänster uppfattas av församlings-
borna.  

Att utvärdera förrättningar kan således ses som en mottagarorientering. 
Exempel på dylika konkreta mätbara mål kan vara att dopföräldrar, vigsel-
par, deltagare i sorgehus ska ha känt att prästen lyssnat med respekt på dem 
under förrättningssamtalet, att deras önskemål har beaktats, att förrättningen 
eller gudstjänsten utformats till belåtenhet m m. Ett annat mål kan vara om 
en person känt att egna existentiella funderar, andliga erfarenheter etc fått 
utrymme under samtalet. Ytterligare ett mål är huruvida prästen upplevts ha 
haft något att tillföra samtalet. Dylika mål kan kontinuerligt utvärderas ge-
nom enkäter och/eller intervjuer.  

Att tydliggöra olika prästers synsätt 
Folkkyrkan rymmer en mångfald teologiska tolkningar och därmed en mång-
fald olika präster. Som framkommit i undersökningen har vissa präster en 
sändarorientering, andra har en mottagareorientering, vissa har både och 
eller varken den ena eller andra. Den teologiska inriktning en enskild präst 
har framkommer ofta i en tjänsteansökan, likaså vid en anställningsintervju, 
något som kan påverka valet av vem som får en viss tjänst.  

Den teologiska inriktning en präst har tydliggörs vanligen inte i försam-
lingen. Det innebär att en församlingsbo inte har möjlighet att välja vilken 



 198 

typ av präst man önskar vid en förrättning. Ofta försvaras denna företeelse 
med att det avgörande inte är prästen utan den ritual som genomförs: ”det 
ska inte vara någon skillnad vilken präst om döper, viger eller begraver”. En 
sådan inställning har en sändarorientering eftersom den utgår från kyrkans 
praxis och inte från mottagaren av tjänsten.  

Nuförtiden kan man välja vilken typ av läkare eller terapeut man önskar, 
vilken form av friskvård man vill ha etc. Man kan konsultera Internet för att 
skaffa uppgifter om de personer som förestår en viss verksamhet för att se-
dan välja den som verkar passa ens egna personliga behov bäst. Det är troligt 
att människor i allt större utsträckning inför de stora ögonblicken i livet som 
t ex bekräftelse av livspartner, födelse av ett barn eller en nära anhörigs 
bortgång kommer att vilja välja, om inte exakt vilken präst, så i varje fall 
vilken sorts präst man vill anlita. Om kyrkan inte ger sådana valmöjligheter 
kan följden bli att människor väljer andra alternativ som t ex borgerliga för-
rättningar. Att få möjligheten att välja den präst man önskar för en förrätt-
ning förekommer i praktiken såtillvida att de som känner till olika präster, t 
ex anställda i kyrkan, har möjlighet att välja efter personliga önskemål. Frå-
gan är i vilken utsträckning församlingsbor borde erbjudas samma möjlighe-
ter. 

Ett dylikt resonemang kan väcka starka känslor bland kyrkans präster t ex 
rädsla att bli bedömd på detta sätt eller oro för kollegor som inte är ”särskilt 
talangfulla”373 på förrättningar. Det är inte svårt att leva sig in i sådana käns-
lor. Men följdfrågan blir: vilka familjer ska använda sig av ”de inte särskilt 
talangfulla” prästerna” vid förrättningar på motsvarande sätt som man kan 
fråga vilka som ska använda sig av de ”inte särskilt talangfulla läkarna” eller 
någon annan yrkesgrupp. Ett dop, en vigsel eller en begravning går aldrig att 
göra om ifall den utförts på ett mindre tillfredsställande sätt för mottagarna. 

En mottagarorientering i detta avseende skulle t ex kunna innebära att 
varje församling låter sina präster, på församlingens hemsida, i ett försam-
lingsblad eller liknande, redovisa sitt förhållningssätt vad avser deras syn på 
kyrkan, på människan, på bibeln, på religiositet/andlighet etc. Varje försam-
lingsbo kan inför en vigsel, ett dop eller en begravning - om han/hon så öns-
kar - välja vem han/hon vill tala med. Detta val måste inte nödvändigtvis 
innebära någon speciell person utan en präst med viss inriktning. Med ett 
sådant förfaringssätt finns större möjligheter för ett fungerande samspel mel-
lan präst och församlingsbo.  

Ett problem med ett dylikt tillvägagångssätt är att prästernas olika synsätt 
inte motsvaras av församlingsbornas eftersom församlingsbor - efter vad 
som framkommit i denna undersökning - framför allt önskar mottagarinrik-
tade präster.  

                               
373 Kommentar från en präst. 
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Sammanfattning  
Mottagar- och sändarorienterade beteenden kan illustreras genom konkreta 
situationer i mötet mellan församlingsbor och präster vad beträffar förrätt-
ningar, såväl bokning, schemaläggning, samtal som själva förrättningsguds-
tjänsten. Diskussioner utifrån dylika situationer kan påverka huruvida man i 
en församling vill genomföra förändringar i dessa avseenden. De påfrest-
ningar som visat sig förekomma i prästernas arbetssituation kan bl a handla 
om hur förrättningar går till. Andra väsentliga aspekter avseende de kyrkliga 
handlingarna är huruvida man anser det önskvärt att utvärdera de olika om-
rådena kring förrättningar samt om och i så fall på vilket sätt man önskar 
tydliggöra varje församlingsprästs inriktning för att underlätta mötet med 
församlingsbor.  
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Svensk sammanfattning  

Bakgrund. Statistiken visar sedan länge en nedåtgående trend t ex vad beträf-
far antalet kyrkotillhöriga, gudstjänstbesökare, dop, vigslar och konfirman-
der i Svenska kyrkan. Avsikten med denna undersökning är att ge en tydliga-
re bild av hur församlingsbors andlighet/religiositet ser ut och också ta reda 
på hur präster relaterar till denna andlighet/religiositet ”utanför kyrkan” samt 
hur de själva ser på samma frågor. 
Syfte. Att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 1) existentiella, 
andliga och religiösa upplevelser, 2) förväntningar och föreställningar kring 
kyrkan och kyrkans verksamhet och att 3) i teologiska termer reflektera över 
dessa upplevelser och föreställningar. 
Metod. Ett slumpmässigt stratifierat urval gjordes avseende församlingsbor 
och präster i 24 församlingar i Stockholms stift, både innerstads-, förorts- 
och landsortsförsamlingar. De utvalda fick ett brev om undersökningen och 
kontaktades därefter om de var intresserade av att delta i en intervju med 29 
frågor, Sammanlagt intervjuades 24 församlingsbor och 24 präster; män och 
kvinnor i åldrarna 25-65 år. De församlingsbor som intervjuades visade sig 
utbildningsmässigt vara genomsnittliga för befolkningen i Stockholms län. 
Intervjufrågorna berörde livsupplevelser och livsåskådning samt religiositet, 
kyrkan och kyrkans verksamhet. 
Resultat. Såväl församlingsbor som präster berättade om åtskilliga upplevel-
ser av stark glädje/förtvivlan och om existentiella och andliga/religiösa upp-
levelser. Det gick inte att klargöra om det fanns någon skillnad mellan grup-
perna avseende andliga/religiösa upplevelser. Däremot fanns det många ex-
empel på att upplevelser tolkats på olika sätt av församlingsborna och präs-
terna, såtillvida att prästerna ofta beskrev upplevelser med konfessionella 
inslag. Vad beträffar kyrkan hade församlingsborna sinsemellan likartade 
åsikter och gav uttryck för en bred syn på religiositet: att det går att beskriva 
en person som religiös, troende, kristen på många olika sätt. De uppfattade 
gudstjänster som stela och svårtillgängliga och de önskade att en präst skulle 
vara på samma nivå som man själv och inte sätta sig över människor. Dessa 
åsikter grundade sig på egna erfarenheter. Prästerna kunde utifrån svaren på 
frågorna placeras på ett kontinuum med ytterlighetspositionerna mottagar-
orientering och sändarorientering. Mottagarorienterade präster känneteckna-
des av att de ansåg att kyrkans främsta uppgift var att samtala med försam-
lingsbor och acceptera och bejaka människors erfarenheter. De menade att 
en präst bör vara en människa på samma nivå som församlingsborna och de 
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var allmänt positiva till folkkyrkan med dess bredd av uppfattningar och 
tolkningar. Sändarorienterade präster utmärktes av sin kritik mot folkkyrkan 
med dess karaktär av folkrörelse. De menade att kyrkans uppgift är att hålla 
fast vid trosbekännelsen och att prästens uppgift är att tydligt föra fram det 
kristna budskapet. Församlingsborna hade i stort sett genomgående en mot-
tagarorientering som motsvarades av ungefär halva prästgruppen. 

Skillnaden mellan sändar- och mottagarorientering, kan teologiskt beskri-
vas som olika syn på uppenbarelsen. Sändarorientering implicerar att kyrkan 
förvaltar uppenbarelsen, mottagarorientering implicerar att människor själva 
anses ha tillgång till uppenbarelsen. En annan viktig skillnad är religionsbe-
greppet: de sändarorienterade prästerna har en avgränsad definition på kris-
ten tro utifrån kyrkans trosbekännelse, de mottagarorienterade prästerna 
menar att kristen tro kan uttryckas på många olika sätt. Resultaten avspeglar 
en spänning i kyrkosyn mellan kyrkan som en serviceinrättning, där man 
främst eftersträvar att tillmötesgå de behov människor har och kyrkan med 
ett missionsuppdrag där man främst eftersträvar att föra ut den kristna tron. 
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English Summary 

Is there a gap between the Church and the people? 
Interviews with parishioners and ministers in the 
Stockholm district374 

Abstract 
Twenty-four parishioners and 24 ministers in Church of Sweden were inter-
viewed concerning beliefs on religion, the Church and ecclesial activities. 
The results showed that ministers could be placed on an continuum from 
sender orientation to receiver orientation. Sender orientation means, in the 
first instance, directed towards reaching people who proceed from a decided 
opinion, namely the ecclesial teaching. Receiver orientation means, in the 
first instance, directed towards reaching people who proceed from their own 
worldview where religion can be expressed in many different ways. Parish-
ioners had in total 5% sender orientation descriptions and 95% receiver ori-
entation. Comparable figures for ministers were 48% sender orientation and 
52% receiver orientation. If more than a half of the ministers have a orienta-
tion in which parishioners have no interest and do not ask for, this can be a 
problem for the Church. 

Introduction 

Background. 
The lays of the Church of Sweden claim to be willing to meet people in con-
versations around life’s conditions, their questions, their doubts and their 
existential and spiritual reflections. This is done through folders, books and 
advertisements. Most people are occupied with such questions. The popula-

                               
374 Denna sammanfattning kommer att publiceras i en internationell tidskrift. 
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tion uses these services, which the organisation offers, to a steadily lessening 
extent. A possible explanation can be that the Church375 in practice does not 
meet people’s questions about life and spirituality. The aim with this work in 
question is to investigate this question. 

Several investigations show that only a minority of the population em-
brace a traditional Christian belief and participate in services at the same 
time as a large group of people believe in a great power beyond nature376. In 
a Nordic investigation377 2002 it was found that three-quarters of Swedes had 
some form of personal belief in God, or impersonal power or that God is 
found in every person. In a newly finished research project in a town which 
is proportionally representative for Sweden as a whole, it could be shown 
that two thirds of those questioned called themselves Christian – everything 
from “moderately” to “completely”. A majority of these understood the 
godly as something inside every person378. 

Three interview investigations in parishes in Stockholm during the years 
2002-2006 have shown the most common thoughts about life among two 
thirds of those questioned concerned existential, spiritual and religious ques-
tions379. In several Swedish investigations it has been shown that one half to 
two thirds of all questioned had experienced some kind of presence or power 
– God or similar – outside the everyday reality380  

It seems consequently that there are existential questions and spiritual ex-
periences among many people, something different from the concrete, the 
everyday. This can amongst other things express itself in that many people 
go to the church and listen to music, light candles or sit there in silence. 

Is there a gap between the Church and the people? 
Even though many people wonder over questions about life and believe in a 
spirit or power of some sort, whether they call it God or something else, and 
despite the fact that the Church lays claim to be willing to listen to people 
and their questions about life - yet people demand these services offered by 
the Church of Sweden to a much lesser extent, especially where it concerns 
divine services or officiations. At christenings, confirmations, weddings and 
funerals, questions about life must be brought close to the forehand. Can it 
be such that the practice does not match people’s questions about life? Is 
there a gap between people’s experience and expectations of the Church and 

                               
375 ”Church” means ”Church of Sweden”. 
376 Hamberg 1988, Bråkenhielm 2001, Hamberg 1988, Gustafsson 2000, Mazzarella 2006, 
Bromander 2008,  
377 RAMP (Religious and Moral pluralism) is an European cooperative project about religious 
and moral pluralism. 
378 Ahlstrand 2008 
379 Arborelius 2002, Arborelius 2003 a, Arborelius 2006 
380 Gustafsson 2000, Arborelius 2006, Bromander 2008 
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the attitudes and experiences which the representatives of the Church have? 
This question has been brought to notice by researchers who state that peo-
ple’s spirituality today is found to a large extent outside the religious institu-
tions381. There are many investigations, predominantly quantitative, about 
“ordinary people’s” reflections and thoughts about existential questions, 
spirituality and religious behaviour. Studies also exist about ministers’ ex-
perience of their work situation and view of the Church in today’s society. 
On the other hand there are not many investigations which have put the same 
questions to parish residents and ministers and compared their conceptions 
and experiences of religious behaviour. 

In this particular investigation the intention is to give a clearer picture of 
how parishioners spirituality and religious behaviour appears and how they 
regard the ecclesial activity and to also find out how ministers relate to this 
“outside the Church” spirituality and religious behaviour and at the same 
time, how ministers themselves view the same questions. Against the back-
ground of this general aim the following problem questions can be formu-
lated; to describe and compare parishioners’ and minister’s 1) existential, 
spiritual and religious experiences and 2) expectations and conceptions re-
garding the Church and the ecclesial activities and 3) in theological terms 
reflect over these experiences and conceptions.  

Existential, spiritual and religious experiences  
A life’s question or existential question, can be described as a wondering, a 
questioning about life where one seeks an answer, for example “What is the 
meaning with my life?”, “Why must my mother die before me?” It concerns 
personally important questions which affect the central aspects of a person’s 
life – questions which lie beyond the sphere of science, which science cannot 
answer. In this particular investigation existential experiences are defined as 
experiences in connection with questions about life. 

Two religious concepts are used. Spirituality/Religious behaviour without 
confessional element comprises conceptions and experiences of a force or 
great power beyond nature. The concept Spirituality/Religious behaviour 
with confessional element comprises conceptions and experiences as inter-
preted by a traditional religious vocabulary and containing words and con-
cepts such as God, Jesus, the Holy Spirit. 

Conceptions and expectations of the Church 
In the continual ongoing debate, concerning which identity the Church shall 
have, two basic directions have been discussed. In the so-called RAMP in-

                               
381 Hay 1990, Spong 2000 
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vestigation382 a clarification of these was intended. Two directions were pre-
sented; “the Swedish Church shall hold fast to its vows and always preach 
them” and “the Swedish Church shall be open for members’ wishes and ad-
just its message thereafter”. The answer from 972 Swedish adults in the ages 
18-75 showed that 29% considered that the Church should hold fast to its 
vows and 53% that it should adjust its message383. Both these directions 
comprise different views on how religious behaviour is defined, how belong-
ing to the Church affects behaviour, how the task of the Church is viewed 
etc, that is to say, that many different perspectives are represented in these 
directions. 

A number of investigations are to be found considering “ordinary peo-
ple’s” and minister’s conceptions and expectations of the Church. In sum-
mary, the results from these investigations can be interpreted as that the 
Church of Sweden is understood as an out-dated and isolated world with its 
own language. Large groups of people seem to be critical of the Church’s 
present activity. Ministers appear to experience difficulties with the 
Church’s identity in today’s society and in being able to adjust the Church’s 
message to people today. There seems to be a tension between the wishes of 
members regarding the Church’s services and the ministers’ emphasis upon 
faith and divine worship, that is to say, upon different ways to view the task 
of the Church. This tension seems to be in agreement with the RAMP inves-
tigation of the two different directions summarized above. 

Method 

Choice of representatives for “Church” and “People” 
The Swedish Church is chosen as the focus in this investigation due to the 
fact that it is the largest religious denomination in Sweden: 4 of 5 Swedes 
are members. In Stockholm’s bishopric where this investigation was carried 
out 73% were members in 2005 and in the rest of the country the figure was 
81%. Accordingly the choice of representatives of the ”People” consists of 
parishioners , that is to say, people who are members of the Swedish Church. 

Ministers have been chosen as representatives of the ”Church” because 
they, on the first hand, convey the Church’s message. They have also a sym-
bolic function as opposed to other employees of the Church. Those ministers 
who participate in the investigation are ”ordinary parish ministers” but not 
vicars because these have, above other things, a chief’s role and therefore do 
not have the same contact with parishioners. 

                               
382 Gustafsson 2000 
383 Gustafsson 2000 
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Twenty four residents and 24 ministers were interviewed. A random 
stratified sample of ministers equally divided in age and sex were chosen 
from suburban districts as well as a few inner city and country parishes 
which accords with how the population of Stockholm is distributed. For 
every minister who declared ready to participate, a parishioner of the same 
age and sex and living in the same street as the minister, was chosen ran-
domly from the Swedish Church register of members. A random stratified 
sample concerning age, sex, and residential district was procured in this way. 
The chosen age groups were 30-65 in order to get a broad basis. They com-
prised young parents and middle-aged but excluded the extended youth pe-
riod, the pensioned ages and the aged. The pension ages were necessarily 
excluded because the ministers had to be those who were actively working. 

The chosen interviewees received a letter about the investigation and 
were telephoned some days afterward for further information and for agree-
ment on time and place for the interview provided they were prepared to 
participate. In the letter it was emphasised that it was not necessary to be in 
the least interested in the Church or in religion in order to participate. The 
interviews took from one to two and one half- hours and took place between 
December 2005 and May 2006. In carrying out the interview it was main-
tained that it was completely in order not to have anything to say because 
forced answers were useless. Follow-up questions were avoided in order not 
to steer the interviewee. 

The letter was sent out again in order to be able to replace with reserves 
those who did not wish to take part. Altogether 78 people were asked (28 
ministers and 42 parishioners) in order to achieve the desired total of 24 + 24 
interviewees. This means that 31% would not participate but most of these 
were parishioners (18 people). Only 4 ministers declined, 3 on grounds of 
lack of interest and one due to lack of time. The total fall-out was relatively 
even in terms of age and sex. 

Examples of interview questions 

Questions on life experiences and worldview 
  7. Have you ever felt how life seizes hold of you, felt yourself vital, living, full of 

life, felt that life was a gift which you have received? Can you talk about it? 
  8. Have you ever felt yourself bound, locked, full of negative feelings, limited? 

Can you talk about it? 
  9. What are your thoughts on life in general? 
11. Have you had any experience/experiences when it felt as if your world has 

crashed? Can you talk about it/them? 
13. What gives you the will to live? What is it that gives one the power to go on 

living? 
14. What are your thoughts about death? 
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15. Have you ever been aware of or influenced by a presence or a power, 
whether you call it God or not, which is different from your everyday 
self? 

Questions on religious behaviour and conceptions of the Church 
19. These words, concepts, to be religious, to be a believer, to be a Christian – peo-

ple mean so different things. What do you mean that it is, what is it for you?  
20. Are you religious/ a believer/ Christian? 
22. Have you any contact with the Church and if so, in what way? 
23. How do you look upon the Church and Church activity? 
24. Could you describe a minister as you think a minister should really be? 
28. If you were given three wishes for the Church – what would you then wish? 
29. Many people , around two-thirds, think, off and on, about questions of life, 

death, love, suffering, whether there is anything more to existence. But few 
people have contact with the Church, and a relationship to the Church and/or its 
organisations. How do you look upon that? Why do you think it is so? 

Processing the interviews 
Quantitative as well as qualitative methods have been used in the processing. 
The accounting of results is focused on the statements about spiritual, exis-
tential and religious experiences as well as about the Church and religion. In 
these aspects an outside judge has gone through all the estimations made by 
the writer of this research. This judge had a different understanding in 15 of 
the 661 statements leading to the conclusion that agreement between the 
judges was high. 

Results  

Statements about the stress in the minister’s working situation 
It emerged that several ministers, although they were not asked, said that 
they experienced stresses in the work. These dealt mainly with cooperative 
and staff conflicts as well as frustration in their own relationship to the 
Church and or its organization. About one third of the interviewed ministers 
also experienced frustration at not being able to reach people. There is noth-
ing new in that there are problems in the work situation in the Swedish 
Church. However it has not been accounted in other investigations that min-
isters experience stresses in their work situation due to their own frustration 
in relation to the Church and because they cannot reach people. On the other 
hand several investigations have shown that many ministers experience dif-
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ficulties with the identity of the Church in today’s society and in adjusting 
the Church’s message to it. 

In summary, it appears that the stress in being a minister in society of to-
day is not only due to the conflicts that are found in many parishes, and 
which are accounted in other studies, but also because their own relation to 
the Church is ambiguous and because they can not make contact with the 
parishioners in the way they would wish. 

Statements about existential, spiritual and religious experiences 
Parishioners as well as ministers told about a good many existential experi-
ences, happiness over the well-being of oneself and even those nearest and 
dearest, conflicts with children, illnesses, divorces, crises and so on. The 
spiritual/religious experiences without confessional elements which were 
described dealt with a heightened vitality in everyday or special situations, 
about strange happenings in connection with cases of death, about a feeling 
that something was about to happen and of being a hairs-breadth from an 
accident.  

The spiritual/religious experiences with confessional elements dealt with 
the same situations but expressed the presence of a godlike power: guardian 
angels, answers to prayer, presence of God. Confessional experiences were 
described to a much greater extent by ministers than by parishioners These 
arose from the minister’s work role and touched insights of a transcendental 
reality with an origin in questions of belief , biblical words, religious litera-
ture, in divine service and psalms. 

There were many examples of expressions for experience which appeared 
to be about the same – but were interpreted in different ways by “ordinary 
people” and ministers, inasmuch that ministers more often interpreted them 
with a confessional element. The explanation can be the greater access to a 
confessional language as well as the increased training in religious questions 
which ministers possess. Examples follow below from interviews which 
illustrate what can be interpreted as comparable experiences / but interpreted 
differently. The wondrous in the every day world: that one lives and 
breathes, that one is healthy and has a family, are described in confessional 
terms by Kristoffer, who is a minister, while Julia, who is a children’s nurse , 
describes a similar experience as strong happiness. But the experience in 
itself could be more or less the same although one interprets it differently: 

 
To live and breathe in these times, we live and move in God – that is how I 
see it and how I experience it (Kristoffer384 36 years old, minister) 
 

                               
384 Names, ages and personal data are changed to make it impossible to identify the interview-
ees. 



 209 

Just sometimes have thought this is a great day , cycled home, felt healthy, 
have a family, just glad that I am here, nothing special has caused it, just a 
feeling’ (Julia 30 years old, children’s nurse) 

If Julia had been a minister she would probably have expressed the same 
experience in spiritual/religious terms with confessional elements. It is pos-
sible to find many similar examples of interview material. Magdalena’s ex-
perience is a description which clearly shows the importance of access to a 
language. 
  

In Italy when I was there, I would not have described myself as a believer, 
found myself going in to the large cathedral, choosing a place there, furthest 
in, there was a statue there and a heap of caps and hats, I found peace, I told 
no-one about it, went out into my life and the world, later I sat beside a min-
ister at a party, he said ”are you a believer” and I told him about this and he 
said ”I believe that you sought God when you needed him” and I felt immedi-
ately that this fitted, it gave me peace, I can still see the pile of caps and hats 
and the statue, that judgement means much for me, still go in to it when I am 
there.’ Magdalena (36 years old, system expert.) 

The first lines depict an experience as simply an experience, neither existen-
tial nor spiritual/religious. But when the interviewee chooses to tell of this 
experience to a minister who interprets it as spiritual/religious with a confes-
sional element - then Magdalena confirms it as such an experience. This 
happens as soon as Magdalena is given access by another person to a lan-
guage and a possible interpretation. 

In summary the conclusion which can be drawn is that parishioners as 
well as ministers can tell of a good many existential, religious and spiritual 
experiences. It may be that ministers generally have more experiences of this 
sort – but it is not certain that this is the case. 

Statements on religion, the Church and the ecclesial activity 

Parishioners 
The parishioners interviewed had, as a group, to a large extent the same 
viewpoints when they related how they looked upon the divine services as 
often formal and distant. 

I really do not use the Church so much, but can be a little boring, little stiff, 
little Doomsday attitude (Mårten, 53 years old, officer) 

Then much in the Church is presented quite boring, sermons, really stiff, 
could be lightened up more, don’t know how it could be made brighter and 
more interesting, boring and stiff, texts are difficult to understand (Julia, 30 
years old, children’s nurse) 
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Another continually repeated viewpoint was that a minister should be on the 
same level as oneself and not set above others. 
  

”Do not shovel your belief upon others, do not stand and pile it on, speak to 
people as from person to person, I cannot stand those bombastic people, it 
does not feel genuine.” (Marianne, 63 years old, chief secretary) 

  
 ”Some have grown up with that they are nearest to God – for me they do not 
exist.”(Karin, 37 years old, teacher of special education) 

  
A majority of parishioners considered also that religious behaviour could be 
defined in different ways: 
  

”I believe that there exists somewhere, something to which one cannot set 
words: quietness, sea, silence, something somewhere, something which is 
beyond everyday life” (Berit, 63 years old, principal executive officer) 

Ministers 
Ministers showed themselves, as distinct from parishioners, to be a hetero-
geneous group. It was therefore, essential to classify different groups of min-
isters, from the starting-point of their statements. During the accounting 
process of the different kinds of statements within religious behaviour, the 
Church and Church activity, two different directions emerged in each kind. 
Concerning the Church’s contact with parishioners there were ministers 
who, in the first hand, emphasised the importance of the Church’s teaching 
of the Christian faith – whilst others, above all, emphasised meeting people 
and their questions about life. When the reference was the minister’s role, it 
emerged that there was a polarisation between emphasising the teaching of 
the Christian faith and being a conversation partner in existential and spiri-
tual questions. When the reference was the view of divine service, it seemed 
that the tension was between an understanding that the divine service should 
be designed to meet people’s existential and spiritual needs against the view 
of the divine service in its present form as the core of the Church. With ref-
erence to the view of religious behaviour there emerged, on the one side, a 
limited view originating from a confessional definition and on the other side, 
a broad view without confessional implication.  

The differences which emerged from the empirical material can be di-
vided into two extreme positions (fig1). From this point they are classified as 
”sender orientation” and ”receiver orientation” respectively. 
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Areas of categories 
 

 
Sender orientation 
 

 
Receiver orientation 
 

Concept of Religion 
 

A strict meaning - a limited 
definition  
 

Spirituality in its widest mean-
ing - a broad definition 
 

Contact with parishio-
ners 
  
 

Emphasis on getting people 
to understand and to live 
according to the Church’s 
confession of faith 
  

Emphasis on conversation with 
people on existential and spiri-
tual questions 
 
 

Minister’s Role 
 

Emphasis on teaching in the 
Christian faith 
 

Emphasis on conversation with 
people on existential 
and spiritual questions 
 

View of Divine Service 
 

Church’s core activity for 
which people should be 
very thankful and take 
seriously 
 

Should be shaped to satisfy 
people’s existential and spiri-
tual needs 
 
 

View of “people in 
general” 
 

People have not yet under-
stood that God is the deci-
sive determinant in their 
lives 
 

People are religious beings – 
each one in their own way 
 
 

Governing of Church’s 
activity 
 

Episcopal governing 
 

People’s governing 
 

Figure 1.  Polarisation in the understanding of the Church originating from the 
empirical results. 

Based upon the differences which have emerged as divided in figure 1 the 
concepts can be characterised in the following way: 

Sender orientation means aiming to get people to take their starting point 
in a worldview from a limited view of religious behaviour. The worldview 
can be described as based upon the Church’s statement of faith. The 
Church’s task is to hold fast to that and always preach it. This means for 
example, to teach the Christian faith and to guide and support parishioners in 
reading the bible and to pray. Consequently the foremost task of the minister 
is to supply a Christian message. There is a restricted view of religious be-
haviour and the Christian faith is defined from certain criteria, for example 
that Jesus is the son of God. The emphasis lies upon the faith- and divine 
service communion. The divine service is the core of the Church activity, the 
heart of the Church. Ministers with a sender orientation can accept that un-
familiar Church-goers can experience the divine service as formal and unap-
proachable. They consider and wish that parishioners could discover the 
Church and take it seriously. They hold the opinion that people’s prejudices 
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are an obstacle to them coming nearer the Church. They consider that the 
parishioners, rather than the elected officers, should have much greater in-
fluence in the Church and the parish than is the case at the present. 

Receiver orientation means aiming to get people to take their starting 
point in a worldview from their own view of religious behaviour. This means 
that religion and spirituality can express itself in many different ways in 
people – and that the worldview consequently has an individual interpreta-
tion. One is prepared to meet people on an equal level, in a dialogue, in their 
everyday situation, their questions about life, thoughts about existence and 
spiritual experiences. Ministers with this direction consider and deplore that 
the Church fails to meet people in this way. Divine services are seen gener-
ally as problematic in that they are formal and distant and do not touch peo-
ple, something which one wishes to be able to change. Ministers with a re-
ceiver orientation are positive to the idea that in a people’s Church different 
voices should be able to heard without anyone having priority of interpreta-
tion. To adjust the Church’s activity to today’s society is seen as desirable 
and obvious. 

A continuum from sender orientation to receiver orientation 
With the intention of proving if this theoretical construction of sender orien-
tation as opposed to receiver orientation arising out of the empirical results 
could explain the differences between ministers concerning their statements 
on religious behaviour, the Church and the Church’s activity, all these state-
ments were examined. This showed that the major part of the statements 
(86%) could be allocated under the two extreme positions (fig 1). Accord-
ingly, by classification as sender as opposed to receiver orientation it is pos-
sible to identify two qualitatively different understandings, extreme posi-
tions, which include the largest part of the variation in conceptions, that is to 
say the major part of the statements, held by the ministers. 

Placing ministers on the continuum 
In order to describe the individual ministers from the basis of receiver and 
sender orientation, the total of sender and receiver orientated statements for 
each minister were added up. To calculate where each minister could be 
placed upon the continuity from sender to receiver direction the total of 
sender directed statements, lessened by the total of receiver directed state-
ments, were counted for each minister. This enabled each minister to be 
placed on the continuum between the two conceived extreme positions. 
These extreme positions, that is to say, when a minister’s total statements 
matched only with one extreme position and not one statement, in the other 
extreme, are unlikely in reality. The reality is that each minister is to be 
found somewhere between these two extremes. 
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The compiling together of individual ministers on the basis of their plac-
ing on the sender orientation – receiver orientation continuum can be clearly 
achieved by a “stack diagram”. About half of the ministers had statements 
with an overwhelming sender orientation whilst the other half had statements 
with an overwhelming receiver orientation (fig 2). The average age in the 
group of ministers with respectively sender orientation and receiver orienta-
tion was practically identical (46 years as opposed to 45 years)  

 

Figure 2.  The sum of every minister’s sender directed statements minus receiver 
directed statements. 

The intention with these “stack diagrams” is, in the first place, to illustrate 
the distribution of ministers on the continuum, not to identify individual 
ministers. The distribution shows that sender orientation and receiver orien-
tation occurs to about the same extent in the ministers who were interviewed. 

As a comparison, the same procedure was carried out with regard to pa-
rishioner’s statements, namely that the sum of the different types of state-
ments were counted. The parishioners had a total of 5% sender orientated 
statements and 95% receiver orientated. The comparative totals for ministers 
were 48% sender orientated and 52% receiver orientated. There is thus a 
clear difference in the conceptions of religious behaviour and the Church, 
between parishioners and ministers. The parishioners placing on the contin-
uum sender orientation – receiver orientation can, as in the case of the minis-
ters, be illustrated through a “stack diagram” (fig 2). 
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Figure 3.  The sum of every parishioner’s sender directed statements minus receiver 
directed statements. 

Discussion 

Receiver orientation and sender orientation of ministers and 
parishioners 
The expression by parishioners, that the divine service is experienced as 
formal and distant and that they wish that the minister could be on the same 
level as themselves and not set up over people, can be understood as a ques-
tioning of the present form of the divine service and a desire for an opportu-
nity for dialogue with a minister. The opinions can also be interpreted as that 
it would be good in the greatest generality to have less formal divine ser-
vices/ceremonies and sender orientated ministers, in other words that parish-
ioners are not particularly engaged with questions concerning the Church 
activity. This connects with the question as to how central are people’s spiri-
tual/religious interests. This question does not receive a clear answer out of 
any earlier research or from this present investigation. 

Possible interpretations of parishioners’ critical opinions on divine service 
and ministers who ” put themselves over others” could be that they are ex-
pressions of prejudice which originate from their lack of contact with the 
Church’s activity. A check through the statements of parishioners about di-
vine service and ministers showed that the largest part of statements were 
based upon their own experience of contact with the Church.  

Simplifying, it could be said that nearly all the parishioners and half of 
the ministers are in agreement in their view of a Church in the present time 
and a broad view of religious behaviour. The other half of ministers have 
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another view of the Church where what is important is to convey a Christian 
message, despite the spirit of the age. There is no sharp boundary between 
ministers with sender orientation and those with receiver orientation, instead 
they are placed along a continuum. 

The question can be asked if a minister with a pronounced sender orienta-
tion in an individual case can convey the Christian message and at the same 
time listen to and assent to the parishioner. In general it is not impossible, 
assuming that the minister has a good pedagogic ability and can make use of 
his own understanding – and at the same time listen to and assent to others 
understanding – then, in the foregoing investigation, such a minister would 
be placed in the middle of the continuum which has been described. Minis-
ters who, from the statements in the interview lie near the extreme sender 
orientation position (fig 2) have not pronounced any comments which dealt 
with listening to parishioners, assenting to them, speaking about their life’s 
conditions or such like. 

Theological perspective 
The core of Christianity is that God has revealed himself through Jesus 
Christ. A dividing line within Christianity is the view of the divine revela-
tion. The traditional view is that God has revealed himself through Jesus 
Christ and that Jesus is the way to salvation. The implication is that through 
the death of Jesus on the cross every person can get the forgiveness of sins, 
in order to restore the broken relationship between mankind and God which, 
according to a traditional Christian interpretation is assumed to have hap-
pened in history in the so-called “The Fall”. Different kinds of atonement 
doctrines have developed during the history of Christianity to explain how 
the death of Jesus Christ on the cross can lead to atonement between God 
and mankind. This view of the revelation conveys a Salvation orientated 
theology: mankind needs salvation through the forgiveness of sins in order to 
re-create the relationship between God and mankind. This revelation is con-
sidered not available to mankind itself in general.  

Another view of the revelation is that Jesus shows us, by being pro-
foundly human, the potential to godliness in every person. This view of the 
revelation conveys a Creation orientated theology: dwelling in every person 
is a life’s belief which can be described in many ways and every person is a 
collaborator in this life’s process (creation) which is going on all the time. 
The gospel of Jesus Christ aims to re-establish this human truth, the every-
day life is integrated instead of being separated. Such knowledge regarding 
the revelation is considered to be available to mankind itself in general. 

Both these views concerning the revelation carry with them separated 
rules concerning the relationship between mankind and God. The Salvation 
theology’s rule, which mankind itself does not have access to, means a po-
larising between God and mankind. In the Creation theology God is already 
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here among mankind and inside people. The question is how to describe in 
theological terms the sender orientated as opposed to receiver orientated 
ministers’ concepts and expectations of religious behaviour, the Church and 
Church activity. 

The extreme position in a sender orientation is to get people to take up the 
worldview which originates from the Church’s statement of faith, namely a 
limited view of religious behaviour. The task of the Church is to hold fast to 
that and always to preach it, as for example, to teach the Christian faith and 
to guide and support the parishioners in reading the bible and in prayer. Ac-
cordingly to regard the foremost task of the minister to be that of conveying 
the Christian message. 

It is reasonable to interpret the extreme position in a sender orientation as 
that the Church’s ministers comprehend that they have a knowledge which 
people in general do not have access to. 

This is confirmed by the statements that people should discover the 
Church and take the Church seriously, as well as that people should be called 
in question as to their belief. Ministers understand themselves as having an 
important message and see, therefore, their foremost task to convey this to 
people. In summary, it can be expressed as that the Church discharges the 
revelation, which the people cannot themselves understand. Such a direction 
carries with it a responsibility for truth and for a precedence in interpretation 
which differentiates ministers as trained theologians from the people in gen-
eral. 

In this present investigation, receiver orientation has been defined as to 
allow people to take their starting point in their own worldview from a broad 
view of religious behaviour. The understanding is that religious behaviour 
and spirituality can be expressed in many different ways by people – and 
that consequently the worldview can have an individual interpretation. Peo-
ple are met on an equal level, in a dialogue, in their everyday life, their ques-
tions about life, existential wondering and spiritual experiences. 

Such an extreme position appears to deal with an intention that there is 
available knowledge and experience which people in general can have ac-
cess to – even if a minister and therefore a trained theologian, has more time 
to give to such experience and is thereby more accustomed to these kind of 
questions. Thus receiver orientation means that the Church should not and 
cannot hold the truth and claim thereby to have precedence in interpretation. 
The traditional Christian message that God has revealed himself through 
Jesus Christ can be understood in many ways. Every person has the possibil-
ity as well as the right to discover the way in which God reveals himself, as 
it is called. Everyone is a collaborator in this life’s process which continues 
all the time. In summary, it can be expressed as that mankind manages a 
revelation where no one has a greater precedence in interpretation than any 
other. 
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The concept of religion within sender opposed to 
receiver orientation 
As earlier described, the empirical result is that several types of ideas are 
included in both sender and receiver orientations (fig 1). Of these ideas con-
cerning the concept of religion, contact with parishioners, the role of the 
minister, view of the divine services, view of “people in general” as well as 
governing of the Church’s activity, it appears that the concept of religion is 
the idea which in its turn is connected to all the rest (fig 4). 

 

Figure 4.  Reciprocal relation between the different sorts of ideas which comprise 
sender as opposed to receiver orientation  

The deciding starting point in sender, as opposed to receiver orientation, can 
accordingly be how religion is defined and consequently different concepts 
of Christianity. 

In an examination of the history of Christianity, Linda Woodhead , Pro-
fessor of Religious Studies, concludes that there is a range of different doc-
trines385. One of these Woodhead calls an inner mystic, more gnostic version 
of the Christian faith. It maintains that God is found inside the deepest ex-
periences and feelings in mankind’s life. This implies the authorising and 
confirmation of mankind’s own subjective experiences – with no gap be-
tween the godly and the human. Woodhead describes also Church Christian-
ity which originates from the Church and its function to gather groups of 
people in church buildings and through its greatness to show a God who 
demands reverence and praise. This God is available for mankind through 
the sacraments, christening, and communion, whose delivery requires minis-
ters, who in this function are differentiated from laymen. A further interpre-
tation of Christianity which Woodhead describes is Biblical Christianity 
which comes from the Reformation when the bible was translated from Latin 
and thus could be read and interpreted by others than ministers. Biblical 
Christianity maintained that the bible is a greater authority than the Church, 

                               
385 Woodhead 2004 
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sacraments and ministers and that it was desirable that mankind let their 
lives be steered by instruction from the bible.386 

Based upon these concepts of Christianity it is possible to define religion, 
which occurs among receiver orientated ministers, using Woodhead’s termi-
nology as being characteristic of a mystic Christianity interpretation, for 
instance, through a view that there is no separation between God and man-
kind, in other words a creation theology. Receiver orientation could also for 
certain people be interpreted as Biblical Christianity so far as that it is man-
kind themselves who, based on the bible, interpret their Christian belief. 
Sender orientation which originates from a limited definition of religion 
corresponds above all to Church Christianity, based upon a view that there is 
a clear separation between God and mankind; a salvation orientated theol-
ogy. 

Final Commentary 
The title of this investigation is: Is there a gap between the Church and the 
people. Based upon the results the answer is; both yes and no, there is just as 
often a gap as there is no gap. To the extent that a gap is found this can be 
described through the concept of sender orientation as opposed to receiver 
orientation. Throughout the parishioners interviewed, there was a wish for 
ministers with a receiver orientation, so far as that this means that religious 
behaviour can be expressed in many different ways and not in one decided 
form. They maintained that a truly real minister should not be above people 
but be on the same level. About half of the ministers share these views. The 
other half of the ministers have a sender orientation and maintain that the 
Church’s and the minister’s foremost task is to instruct in the Christian faith 
based upon the Church’s statement of faith. A decisive separation between 
sender orientation and receiver orientation emerges to be the views on reli-
gious behaviour, namely different ways to look upon the religious belief. 

Based upon the results of sender and receiver orientation many questions 
arise for the Church . If about half of the ministers of the Church have a di-
rection which parishioners are not interested in and do not seek, this can be a 
problem for the Church of a foremost theological nature. The development 
goes generally towards a less traditional thinking in the public in general 
which means that in the longer term the receiver orientation will most likely 
increase among parishioners. The result can also carry with it an economic 
problem. If people in a much lesser extent demand the Church’s activities 
this can, in the longer term, influence the economic foundation and thereby 
the Church’s activity. 

                               
386 Woodhead 2004 
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Efterord 

I psykologisk forskning har man påvisat att mamman inte behöver vara 100-
procentig utan ”good enough”, dvs åtminstone 51%. Faktum är att mina båda hand-
ledare, huvudhandledare Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livs-
åskådningsforskning och medhandledare Thorleif Pettersson, professor i religions-
sociologi, varit ”much more than good enough”. De har t o m legat nära ytterlighets-
positionen avseende engagemang och konstruktiva infallsvinklar angående mitt 
avhandlingsarbete. Vi har haft många och intensiva diskussioner med både hänsyns-
tagande och ”raka puckar”. Vanligtvis (men inte alltid …..) har vi haft roligt! Carl 
Reinhold - tack för ditt stora engagemang och din förmåga att peka ut de svaga 
punkterna. Thorleif - tack för din värme och din envishet att inte godta vissa av mina 
resonemang. 

Doktorandkollegor vid högre seminariet i Systematisk teologi - tack för synpunk-
ter och diskussioner, alldeles särskilt Ulrika Svalfors och Petra Carlsson för den 
medmänskliga sidan med inkännande i prekära situationer och Sofia Camnerin med 
detta i synnerhet både beträffande värme och intellektuella klargörande. 

Sven Krokström, klockare i Sofia församling – stort tack för ständigt tålmodig 
hjälp med att plocka fram församlingsbor ur Svenska kyrkans medlemsregister. 

Christina Larson, bibliotekarie på Ersta högskolebibliotek - varmt tack för all din 
hjälp att vid alla tidpunkter kunna skaffa fram just den litteratur som jag behövt. Jag 
vill också tacka de alltid lika hjälpsamma och kunniga bibliotekarierna på Karin 
Boye-biblioteket (tidigare teologiska biblioteket) för god service. 

Ulla Josephson - stort tack för ditt engagemang och envishet att påtala alla språk-
liga brister i avhandlingstexten.  

Henrik Larsson, präst - ett innerligt varmt tack för ditt ständiga stöd i avhand-
lingsarbetet, både på en kollegial, kognitiv och själavårdande nivå. 

 Meta Lalander, psykoterapeut och nära vän - alla våra samtal och luncher har va-
rit ett ovärderligt stöd för mig såväl intellektuellt som känslomässigt. 

 Sven Bremberg, forskare, man och livskamrat - när jag allra sist kommer till dig 
finns faktiskt inga ord som kan beskriva ditt ständiga engagemang i mitt avhand-
lingsarbete. 

Och så var det katten. Han kom till mig samtidigt som jag antogs som doktorand, 
januari 2005. Han har snarkat i vilstolen i mitt arbetsrum, klivit på datorns tangent-
bord etc. Han har ständigt visat mig på att det - till skillnad mot att skriva avhand-
ling - finns en annan, mycket mera spännande, livsnära tillvaro. Och det låter ju bra? 
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Bilaga 2 
 
 
Katarina Berglund  
Sickla Kanalgata 28 
12067 STOCKHOLM     
                       18 november 2005 

Jag kommer jag under vintern och våren 2005 - 2006 att genomföra en intervjuun-
dersökning inom några olika grupper om människors livsfrågor, dvs de livserfaren-
heter man har och hur man funderar över sitt eget liv och tillvaron i stort. Det är 
också några frågor om religion och livsåskådning. Undersökningen är ett avhand-
lingsprojekt inom Tros- och livsåskådningsvetenskap med Uppsala universitet som 
forskningshuvudman. 

Jag har slumpvis valt ut ett 50-tal personer i olika åldrar och olika bostadsområ-
den i Stockholm - och du är en av dessa. Jag undrar om du vill delta, dvs kan jag få 
träffa dig och ställa ett antal frågor? Antingen kan jag komma hem till dig eller kan 
vi träffas på något fik eller annat ställe som är lämpligt för dig. Intervjun tar ca 1-1/2 
timme och dina svar är naturligtvis konfidentiella.  

Min bakgrund är att jag under många år arbetat med tillämpad forskning inom 
områdena medicinsk psykologi och folkhälsovetenskap. Jag har en docentur vid 
Karolinska Institutet och jag har tidigare gjort ett antal intervjuundersökningar.  

Frågorna är förutsättningslösa, dvs du behöver inte vara det minsta intresserad 
av sådana här frågor eller ha funderat över dem för att delta. Jag vill gärna samtala 
med dig just utifrån dina synpunkter, funderingar och erfarenheter. Resultaten 
kommer att sammanställas i en doktorsavhandling, som du själv får ett exemplar av. 
Alla personliga uppgifter kommer givetvis att ändras; dvs ingen kan identifiera dina 
svar. 

Om du skulle önska det kan du när som helst avbryta ditt deltagande, oavsett vad 
skälet är. Om intervjufrågorna skulle leda till att du vill prata mer så finns möjlighet 
att få tala med en socionom, Maud Bergqvist. Jag kommer att ringa dig inom några 
dagar för att fråga om jag kan få träffa dig och i så fall komma överens om en tid för 
intervju. Om du vill får du naturligtvis gärna kontakta mig per mail eller telefon. 

Många hälsningar 

Elisabeth Arborelius 
 
 

 
Adress:    
Färgargårdstorget 52 Tel 08 - 55603607          Fax 08 – 55603607 
116 43 STOCKHOLM  Mobil 0707-362607       Mail: elisabeth.arborelius@brevet.se 
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Bilaga 3 

Utdrag ur datautskrifter av anteckningar under intervjuerna: 
Julia 30 år barnsjuksköterska  

11. Hur tänker du kring döden? 

Oj! På nåt sätt hoppas på att få vara med när man har levt kvar här på jorden, 
jag går inte i kyrkan, läser inte bibeln men vi är gifta i kyrkan, Olof är döpt, 
jag är döpt och konfirmerad, men i riktigt svåra situationer då hoppas man 
ändå att det finns nån kraft som kan hjälpa, då tror man mer än man gör i 
vardagen, svårt sätta ord på, min man tror mer än jag, han är mer kristet upp-
fostrad, han bad aftonbön som barn, svårt att tro på nåt som man inte riktigt 
vet finns där, min morfar gick bort 2 månader före Olofs födelse, tråkigt för 
vi hade så nära relation, när jag besöker hans grav hoppas han är med på nåt 
sätt. Men ändå det här man säger med dom kristna idealen, 10 budorden det 
man förväntas leva efter, nån stomme, ideal att leva efter. Hoppas snabbt slut 
- men långt rikt liv. 

12. Har du någonsin varit medveten om eller påverkad av en närvaro 
eller kraft, vare sig du kallar den Gud eller inte, som är annorlunda än 
din vanliga vardag? 

näää 

13. Hur ser du på att Sara och Fredrik vill döpa sitt barn i kyrkan? 

Jag kan förstå att dom vill det, samtidigt känner igen mig lite i texten, det är 
ju den största gåvan man tackar för, jag läste en dikt i kyrkan när Olof döp-
tes, när man är så liten kan ju inte barnet välja, men dom kan ju välja själva 
sen, 

jag tycker inte att det är hyckleri. Det är så modern idag att göra det som inte 
är traditionellt så jag tycker et är bra att göra det som är traditionellt! Just då 
när känslorna är som störst, när man gifter sig, dop, känner högre krafter, 
helt OK att göra det i kyrkan. Det är så vackert i kyrkan och tradition. 

14. Vad får du för funderingar kring denna händelse? 

Jag tänkte efter sista meningen att det är synd att han kände så för jag tycker 
själv, även om jag inte är jättetroende, kyrkan kan vara fint vid jul och så, 
och eftersom han gick dit, han måste ha hoppats på en annan upplevelse - 
han måste ha känt sig besviken. 

Kopior på anteckningarna sid 231-234
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Bilaga 4 

Utdrag ur datautskrifter av anteckningar under intervjuerna: 
 Cecilia 43 år, präst 

11. Hur tänker du kring döden? 

jag tänker döden mer som övergång från något till något annat, inget defini-
tivt, gemenskap med gud utan dom sorger och bekymmer som finns här på 
jorden - gemenskap med gud och varandra. 

12. Har du någonsin varit medveten om eller påverkad av en närvaro 
eller kraft, vare sig du kallar den Gud eller inte, som är annorlunda än 
din vanliga vardag? 

ja absolut många gånger, tack och lov, för att inte ta samma saker igen, min 
kallelse var väldigt stark, först från andra människor, jag sökte THS, det var 
väldigt svårt då att komma in, jag kom in, Gud ville men jag var inte överty-
gad att jag ville, jag var ganska arg på Gud 

För några år sen bad jag Gud sända en prins, så träffade jag en gymnasie-
kompis, jag sms:ade till en kompis att Gud skickade en ängel, det skickade 
han, det var inte en prins jag behövde, det var en ängel - Gud har humor. 

13. Hur ser du på att Sara och Fredrik vill döpa sitt barn i kyrkan? 

mm, det är inte helt ovanligt att man möter dom situationerna, tycker det r 
positivt varje barn som döps, en stor händelse. Tradition kommer ur något, är 
ju inte ett vakuum, ibland får tradition var tillräckligt för att barn ska döpas, 
det finns ju alltid hopp om en fortsättning. 

14. Vad får du för funderingar kring denna händelse? 

Att det är oerhört tråkigt att människor känner så, att det naturligtvis är nån-
ting man behöver fundera på hur gudstjänstovana uppfattar en gudstjänst, 
samtidigt att en gudstjänst får vara en gudstjänst, man kan inte göra om det 
för den som kommer en gång, dom som går varje vecka ska få känna igen 
sig. hade önskat kyrkkaffe, nån fångat upp och pratat lite med honom. 

Kopior på anteckningarna sid 236-239 
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Bilaga 5  

Exempel på listningar av församlingsbors och prästers utsagor  

För att konkret kunna beskriva hur skattningar av utsagor gått till visas här 
exempel på utsagor om prästrollen från såväl församlingsbor som präster. 
Dessa utsagor har jag kategoriserat under respektive. En medbedömare har 
sedan gått igenom dessa och påpekat eventuella avvikande uppfattningar. 

 
En präst ska tydligt förmedla ett kristet budskap till människor 

De ska märkas att prästen är förankrad i sin kristna tro och inte är rädd för att tala 
om Gud och trosfrågor och som kan förmedla vad tro och kristet liv kan vara i allt 
det som prästen sysslar med. 

Han ska nog verkligen gå upp i sin roll, verkligen var förtroendeingivande, i dom 
lägena när det verkligen har med Gud att göra, att han talar med mig om Gud fast 
jag själv inte tror på Gud - annars skulle man kunna stå i ett vardagsrum och prata 
med en vilt främmande person. 

Finns lika många svar på som präster, väldigt individuellt, tycker prästers viktigaste 
uppgift är att tillhandahålla en tro och en tolkning som är väl förankrad i teologin 
och kyrkans historia, inte för mycket flum, det tycker jag inte om. folk behöver höra 
fakta, kunskaper, sen får man låta personen tolka och fatta beslut. Kan inte prästen 
förmedla en sån känsla gör inte prästen så bra jobb. Vi är församlade här för att tillbe 
Gud - kan man förmedla det, då är det ett bra jobb. 

Ingen ide att kliva ner från piedestalen för folk sätter upp en där igen. Man måste 
ändå få vara präst. Vad innebär det? Att man följer kyrkans bekännelse. Hur man 
ska komma i dialog med samhällsfrågorna, vi kan ju inte bara ge avkall på det vi står 
för, dialog. Svenska kyrkan måste stå för att vi är svenska kyrkan, tycker vi ska 
markera det mer. 

 
En präst ska vara på samma nivå, ej sätta sig över människor 

Träffade en sån i Malmö, en underbar sån, pragmatisk, skyfflar inte på andra sin tro, 
talar om tron i vardagen, står inte och mässar, talar till folk från människa till männi-
ska, jag har svårt för dom högtravande, det känns inte äkta. 

En bra präst tror jag har ambitionen till dialog, inte berättar hur det är, utan att lyss-
na, lika mycket dela med sig. Om man ser sann dialog som öppen för förändring 
själv - läskigt. 
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Han ska ju inte sitta på höga hästar, han ska ju vara med oss andra, han ska vara med 
och jaga och ut och fiska - jag tror han kommer närmare församlingen på det sättet 

Lyhörd, inte principfast (visar med handen: att peka med hela handen): såhär är det i 
bibeln, ha kyrkans värderingar i botten och se människorna, plocka dom bitar som 
passar där, inte med baktanke men med ett kristet syfte, tror det varit så förut anting-
en/eller; att man inte varit så flexibel. 

En person som bryr sig om människor när det är sorg eller glädje, som inte propsar 
på bibelns ord, mer som en god medmänniska. 

 
En präst ska vara medkännande, lyssna och tycka om människor 

Väldigt god empatisk förmåga, lyssna, tro och en styrka förutsätter jag, annars borde 
man ej hamnat där, det är ju bara människor, men människor som ska möta andra i 
svåra situationer måste ju kunna ånga in och förstå signaler, den som orkar lyssna 
och använda sin fantasi blir nog en väldigt god präst, resten sköter sig, den som 
verkligen kan se sin medmänniska, dom är präst, dom jobbar ej som präst. 

En drömbild skulle vara: alltid öppen dörr, någon som man kan gå till för råd, prata 
av sig - framför allt det 

När min far dog, det var en tröst att prata med prästen, han var bra, en präst kan ju 
funka som terapeut. 
 
 
En präst ska vara en fadersfigur för människor 

Gammal, ha varit präst länge, ska vara faderlig och trygg, man ska kunna känna 
förtroende, ge goda råd, därför han ska vara gammal, kunna berätta vad som helst, 
ha snälla ögon. 

Lyhörd är bra, personligen skulle jag gärna ha en manlig präst, känns som en faders-
figur, manande, kärleksfull, förstående, som man kan prata med om allt men män 
och kvinnor är skapade olika, så frågan är om en manlig präst skulle förstå alla våra 
hormonsvängningar så kvinnliga präster kanske också är bra, bra ge råd och tröst, 
gärna nån som kan säga vad man känner när man inte riktigt hittar (orden), nån som 
känner att man inte är ensam fast man känner sig liten och klen.    
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