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INLEDNING

Bakgrund, behov - längtan

Det var några år sedan jag pendlade med tåg, men efter en dagstur till Uppsala slår jag mig ned på 

en ledig plats för att ta mig hem. Jag ser mig omkring och upptäcker en tydlig förändring i 

tågvagnen. De som sitter närmast omkring mig tittar in i bildskärmar av varierande storlek och 

fabrikat. Flera personer samtalar högt i telefon och flera språk hörs samtidigt. Dagens 

arbetsuppgifter avslutas och morgondagens möten bokas med dator i knät och en snäcka i örat. 

Fenomenet är naturligtvis inte nytt för mig, men att nästan alla i tågvagnen är upptagna med detta  

känns överväldigande. Det högteknologiska samhället tränger sig på och jag känner mig lite 

gammalmodig. Efter en liten stund plockar jag ändå upp min egen mobil ur väskan, för att se efter 

om någon kanske ringt eller skickat ett meddelande till mig. Jag har ännu inte lagt extra pengar på 

något nätverk, så min e-post och Facebook är inte tillgängliga. Istället blir jag sittande med 

telefonen i handen, som om jag åtminstone väntade på ett viktigt samtal. Jag småler åt mitt eget 

beteende och det till synes ytliga behovet av att se upptagen ut på pendeltåget. Under denna yta 

ligger antagligen min djupt mänskliga längtan att betyda något för andra, att vara i relation, att bli 

älskad. 

Längtan ligger också som en grundton i detta arbete. Den längtan som får oss att söka, att sträva 

mot uppsatta mål och att våga oss in i relationer med andra människor – eller att våga tro på en Gud 

som älskar oss. Många hinder kan stå i vägen för att vi ska möta och tillgodose denna längtan. Owe 

Wikström menar att den nutida människans tillvaro präglas av individualism, konsumtionshets och 

stress, en ”slit-och-släng-mentalitet”, miljöförstöring och ett alltmer påträngande mediabrus.1 

Kravet på tillgänglighet ökar med teknologins framsteg och ledigheten fredas inte som förr, när 

arbetsuppgifter och jobbtelefon lämnades kvar på arbetsplatsen vid hemgång, hävdar 

Geels/Wikström.2 Lantbruk i traditionell bemärkelse förekommer alltmer sällan och de värderingar 

som bondesamhället stått för luckras upp, menar Wikström.3 Jag tror att vi alla är barn av vår tid och 

påverkas av allt det vi omger oss med.  Min hembygd i Rönö församling utanför Nyköping, drabbas 

av urbanisering och centralisering när affärer, samhällsfunktioner och arbetstillfällen alltmer 

försvinner till de större tätorterna. Landsbygdsborna pendlar i högre grad än förr till arbeten i 

städerna och tiden med familjen minskar. De gamla kyrkorummen erbjuder ännu rum för vila, som 

religiösa, historiska och kulturella skatter till glädje för Svenska kyrkan och dess medlemmar. 

1 Wikström 1997, s. 97
2 Geels, Wikström 2006, s. 385-389
3 Geels, Wikström 2006, s. 402f
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Samtidigt pressas ofta församlingarnas ekonomi, inte minst på landsbygden, av höga  

uppvärmnings-, renoverings- och underhållskostnader. Alltfler kyrkor säljs därför, eller läggs i 

malpåse genom att hållas stängda hela eller delar av året. Denna problematik präglar även Rönö 

församling. Dess gamla sockenkyrkor är vackra och omhuldade och såväl religiöst som 

kulturhistoriskt intressanta, men medlemmarna är få i förhållande till de höga kostnaderna för att 

bevara kyrkorna i gott skick. Ett stort engagemang visas i Rönö församling vid diskussioner kring 

renoveringar eller hot om stängning av enskilda kyrkor, vilket tyder på att kyrkobyggnaderna i sig 

fortfarande betyder mycket för invånarna. Förhållandevis få församlingsbor är dock delaktiga i det 

gudstjänstliv som erbjuds i dessa kyrkorum, vilket skapar en oro för den lokala församlingens 

gemenskap och för kyrkorummens framtid. Wikström ser att det i snabba förändringar och 

osäkerhet inför framtiden ofta föds en längtan efter det som är äkta, naturligt och bestående, 

materiellt och miljömässigt sett. Han förklarar att:

”i en tillvaro som fragmenteras är det rimligt att människor även söker mål och mening 
bortom det vardagliga. Längtan efter ”eviga” - i meningen oförstörbara – värden är en 
sådan motkraft.”4

Naturupplevelser, egna odlingar eller köp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel är några 

exempel på hur denna längtan kan ta sig uttryck. I mellanmänskliga relationer värnas särskilt 

umgänget med nära vänner och familj. Wikström menar att ”människan är en värdesökande individ 

i en värld som samtidigt är utan referenspunkter”5. I en tid av individualism yttrar det sig enligt 

Geels/Wikström i ett sökande efter en ”personligt färgad religiositet med inslag av många religiösa 

traditioner”.6 Svenska kyrkan försöker idag hitta en balans mellan att ge utrymme för människans 

sökande och längtan efter mål och mening, men samtidigt bevarar grundläggande trossatser och 

traditioner. I Rönö församling har söndagens högmässor kritiserats för att vara långdragna, 

krångliga och omoderna. Liksom i många andra församlingar har man erbjudit olika 

gudstjänstformer, utan större resultat i deltagandefrekvensen. Vid diskussioner kring gudstjänstlivet 

i min kära hemförsamling, men även inför detta examensarbete har jag funderat mycket på, hur 

mycket gudstjänstlivet kan eller bör anpassas efter individers önskemål. Var går gränsen mellan 

kontinuitet och uttråkning, mellan omväxling och osäkerhet? Diskussionerna kring gudstjänstlivet i 

Rönö församling har även lett fram till den enkät vars material används i denna uppsats, för att få 

veta vad Rönös församlingsbor längtar efter och hur det kan påverka gudstjänstlivet.7

4 Wikström 1997, s. 98
5 Wikström 1997, s. 124
6 Geels, Wikström 2006, s. 386 
7 Se bilaga A
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I en individualiserad tillvaro med plötsliga och tvära kast, menar Modéus att den nutida ”Homo 

Zappiens” vill kunna välja fritt och snabbt går vidare när något inte tilltalar vid första anblicken.8 

Kyrkan som institution har en mer trögflytande form, där långsamheten setts som en förutsättning 

för dess överlevnad genom årtusenden. De som värnar kyrkans tradition menar ibland att 

omfattande förändringar kan leda till en splittrad eller otydlig bild av kyrka, gudstjänst och inte 

minst kristen tro. Andra hävdar att detta synsätt är bakåtsträvande och leder till att människors 

distans till kyrka och gudstjänstliv ökar, att dagens människa är förnuftig nog att finna en tro som 

håller utan kyrkans strama tyglar. Är det bra att kyrkan bevarar sin långsamhet för att bryta av mot 

höghastighetssamhället som en sund motkultur, vilket Fredrik Modéus hävdar? Kan den lokala 

församlingen gå individens behov tillmötes i gudstjänsten utan att förlora det som ännu är värdefullt 

i traditionen?9 Eller måste vi gräva djupare och finna den underliggande längtan som behovet ger 

uttryck för? I detta arbete ser vi på kyrkan från den nutida människans perspektiv, både utifrån och 

inifrån den kyrkliga kontexten, både nationellt på makronivå och på landsbygdens mikronivå för att 

bättre förstå församlingens utmaningar idag. En strof ur en dikt av Tomas Tranströmer 

sammanfattar på ett förenklat sätt mina tankar kring detta arbete och den verklighet som kyrkan står 

inför: ”Två sanningar närmar sig. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man 

en chans att få se sig själv”.10

Fredrik Modéus hävdar med ett citat av Pete Ward att ”Kyrkan står inför ett teologiskt 

paradigmskifte – att sluta fylla behov och istället börja möta längtan”11 Detta tog arbetsgruppen i 

Rönö församling särskilt fasta på vid utformandet av enkätundersökningen, som därför efterfrågar 

medlemmars längtan gällande gudstjänst och församlingsliv. Syftet med detta arbete är att tolka 

landsbygdsförsamlingens utmaningar idag, med hjälp av litteratur på makronivå och en lokal 

enkätundersökning om individens längtan gällande gudstjänsten på mikronivå. Frågeställningen i 

examensarbetet handlar därmed om att söka vad litteraturen säger om individens behov och 

underliggande längtan, hur dessa ser ut i den lantliga församlingens kontext och vilka utmaningar 

den lokala församlingen därmed ställs inför. Teoretiska begrepp som kan upplevas otydliga eller 

som kan tolkas på olika sätt, förekommer då och då i detta arbete. Här förklaras några av dem 

utifrån författarens tänkta mening, med förhoppningen att missförstånd ska undvikas. Ordet 

”församling” kan utgöra den grupp av troende som samlas till gudstjänst eller bön, ett fysiskt 

område eller en struktur för styrning inom kristna kyrkor. I Kyrkoordningen står det: ”Svenska 

8    Modéus 2010, s. 43 
9 Modéus 2010, s. 114f
10 ur Mörkerseende 1970, Preludier II
11 Modéus 2010, s. 81, se även s. 84. Peter Ward är engelsk teolog och författare av bl a Liquid church. 
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kyrkan uppträder lokalt som en församling” vilket grundas i Nya testamentets grekiska ord ekklesia, 

som kan betyda både kyrka och församling.12 Verksamheten ska innefatta såväl alla som vistas inom 

dess gränser som döpta och icke döpta medlemmar. I Kyrkoordningen fastställs också att 

”församlingens primära uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission”.13 Begreppet 

”kyrka” kan också ses från olika perspektiv. Den världsvida kyrkan handlar oftast om alla kristna i 

hela världen. Svenska kyrkan handlar om ett specifikt kristet samfund i Sverige, vår tidigare 

statskyrka som sedan millennieskiftet utgör en mer fristående organisation. För många handlar ordet 

kyrka om kyrkorummet, den byggnad som gudstjänster och förrättningar oftast sker i. I detta arbete 

används därför ordet ”kyrkorum” när byggnaden är aktuell och växelvis ”kyrkan” eller ”Svenska 

kyrkan” när frågor kring detta samfund avhandlas. I en utredning kring religiös förändring i norra 

Europa och Sverige, nämns skillnaden mellan sekularisering och en religiös förändring. Författarna 

menar att vi idag inte främst ser en sekularisering med avtagande religiositet, snarare ett fortsatt 

intresse för andlighet där dock kyrkans roll har förändrats. Individen söker sig alltmer på egen hand 

fram till en personlig tro, därav begreppet ”religiös förändring”.14

Metoden för detta arbete innebär att jag inledningsvis studerar den nutida människans villkor och 

andlighet, utifrån religionssociologiska, religionspsykologiska och religionspedagogiska perspektiv. 

Tanken är att på makronivå skapa en översiktlig bild av den nutida människans behov och 

underliggande längtan, samt möjliga spänningar gällande kyrka och gudstjänst i Sverige idag. I 

enkätresultatet undersöks sedan på mikronivå vad medlemmarna i Rönö församling främst uttrycker 

längtan eller skepsis inför och vilka grupper som där utkristalliserar sig. Den variation av längtan 

och spänningar som definierats i litteraturen, jämförs sedan med enkätresultatet, så att likheter och 

skillnader kan utläsas. I materialet har ett antal nyckelord påträffats, som sammanfattar det skrivna 

och därför kan användas i jämförelsen. Genom att identifiera de områden där längtan och 

spänningar uppstår mellan Svenska kyrkans tradition och den nutida människan, kan sedan en 

diskussion föras om de utmaningar församlingen på landsbygden står inför idag. Församlingen kan 

därmed identifiera behoven, men framför allt sträva efter att möta den underliggande längtan som 

behoven kan vara ett uttryck för. 

     

Vissa avgränsningar har varit nödvändiga för att syftet ska kunna uppnås inom ramen för ett 

examensarbete i kyrko- och missionsvetenskap. Svenska kyrkans sammanhang har därför studerats 

12 Berglund 2005, s. 18
13 Kyrkoordningen, kap. 2 §1.
14 Pettersson , Edgardh, Bäckström 2004, s. 12
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och inte den kristna kyrkan i stort. Arbetet har sitt ursprung i en enkätundersökning som har 

genomförts på landsbygden, i Rönö församling utanför Nyköping. Den främsta anledningen till att 

just denna församling valts som studieobjekt, är att jag som förtroendevald varit delaktig i 

utformningen av denna enkät. Tillsammans med Jonas Larsson och Mona Bäckbro har jag ingått i 

en arbetsgrupp som tillsatts av kyrkorådet, för att utföra en enkätundersökning kring människors 

längtan gällande bland annat gudstjänsten. Mer information kring denna undersökning ges i ett 

särskilt kapitel. För att få en bredare uppfattning av religionens plats i samhället inför detta 

examensarbete, börjar vi nu i den forskning som berör kyrka och andlighet idag.

Forskningsläge

Omfattande religionssociologisk forskning finns gällande religionens plats i dagens Sverige. I 

Religiös förändring i norra Europa – en studie av Sverige ”Från statskyrka till fri folkkyrka” ser 

man på den förändrade religiositeten, där författarna konstaterar att det andliga intresset ökar, men 

att kyrkans roll har förändrats. De använder därmed hellre uttryck som ”den religiösa förändringen” 

än om sekularisering. Detta eftersom intresset för Gud, andlighet och religion förefaller öka, men 

ofta söker sig andra vägar än via den etablerade kyrkan.15 Författarna ser även en historisk 

utveckling där bondesamhälle, industrisamhälle och tjänstesamhälle avlöst varandra, i vad som 

kallas den lilla och den stora globaliseringen.16 En intressant aspekt av detta är att de tre 

samhällstyperna i varierande grad fortfarande lever kvar som parallella samhällsformer. På 

landsbygden där jag bor är kopplingen fortsatt stark till djur och natur och ett fåtal bönder finns 

ännu kvar, på hel- eller deltid. Industrisamhället kan på ett liknande sätt fortsätta att prägla kulturen 

i vissa tätorter, trots att tekniksamhället tagit över generellt. Författarna noterar hur kyrkan övergått 

från ett ”myndighetsutövande till att bli mer av en resursorganisation”, som fortfarande är viktig för 

människor i olika livssituationer.17  18 Ninna Edgardh har även forskat kring gudstjänstlivets      

utveckling i Gudstjänst i tiden – Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 där hon konstaterar att 

kyrkan fortfarande har en given plats i samhället. Statistiken visar dock på ett minskande 

gudstjänstdeltagande och inom Svenska kyrkan söker man ta reda på anledningar och möjliga 

åtgärder för att vända denna nedåtgående trend. Svenska kyrkan har enligt Edgardh genomgått en 

resa från en position av självklar auktoritet där Gud sågs som tillvarons centrum, till en mer 

begränsad roll som en ”religion” bland andra i ett mer sekulärt synsätt.19 Gällande gudstjänstbesök 

15 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004,s. 11f
16 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s.16f
17 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 37f
18 Pettersson , Edgardh, Bäckström 2004, s. 152f
19 Edgardh 2010, s. 28f
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finns dock många positiva undantag och gemensamma faktorer för dessa växande församlingar 

studeras av Fredrik Modéus i Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan. Det är en 

undersökning av 35 växande församlingar inom Svenska kyrkan. Modéus definierar 

församlingsväxt som ökat deltagande i en gudstjänstgemenskap, där ”man fördjupas som kristen, 

mognar som människa och får näring för sitt vardagsliv”.20  Två tredjedelar av de svenskkyrkliga 

församlingar som studerats använder sig endast av en gudstjänstform, vilket enligt Modéus leder till 

”igenkännandets glädje”, ”ökad delaktighet” och en ”kollektivt ägd” gudstjänst.21 

I Mod att vara kyrka beskriver Fredrik Modéus arbetet med högmässan i Helgeands församling, 

med utgångspunkt i delaktigheten. Han hävdar att Svenska kyrkan, såväl på nationell nivå som i  

enskilda lokala församlingar, i varje ny tid står inför en stor utmaning att ”som del i en världsvid 

kyrka vara tydlig i sitt budskap utan att bli exklusiv”.22 Han menar därför att kyrkan behöver finna 

en balans mellan tydlighet och öppenhet. I en inåtriktad hållning finns styrkan i att vara ett ”utvalt, 

församlat och befriat folk”. I den utåtriktade hållningen framträder kyrkan som ”ett sänt, utspritt och 

tjänande folk”23. En kombination av dessa förhållningssätt hjälper oss att undvika ett ljummet 

klimat av trevnad i församlingsarbetet på bekostnad av budskapet. Modéus menar att det är omöjligt 

att välja mellan tydlighet och öppenhet i församlingslivet och att båda därför behöver finnas: 

För kyrkans del ligger utmaningen i att forma en andlighet där människors oredigerade 
erfarenhet ges utrymme och ett gudstjänstliv som i lika delar fångar hjärna och hjärta, kropp 
och själ, tanke och känsla24 

Anton Geels och Owe Wikström som skrivit Den religiösa människan, ser på sökandet ur ett 

religionspsykologiskt perspektiv. De konstaterar att individualismen har lett till en ”privatiserad 

religiositet”25, att människan ser sig själv som främsta auktoritet i sökandet efter mening, men hur 

längtan efter en gemensam värdegrund att samlas kring ändå kvarstår vilket de förklarar som att:

Vår tids andlighet kan uppfattas som ett svar på den nutida människans sökande efter mening. 
Det är ett sätt att förhålla sig till vår fragmentiserade och i långa stycken meningslösa värld26. 

20 Modéus 2010, s. 27
21 Modéus 2010, s. 93
22 Modéus 2005, s. 43
23 Modéus 2005, s. 53f
24 Modéus 2010, s. 48
25 Geels, Wikström 2006, s. 17
26 Geels, Wikström 2006, s. 389
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I detta förhållningssätt beskrivs två tydliga riktningar, där en hållning präglas av ett sökande efter en 

fungerande livssyn, ständigt prövande och i rörelse. Den andra riktningen vill ha klara, raka besked 

och menar att sökandet är onödigt. Dessa två riktningar kallas av R. Wuthnow för ”a spirituality of 

seeking” och ”a spirituality of dwelling” - en sökande och en mer bofast spiritualitet. Den sökande 

gruppen finns ofta inom new-age eller nyandlighet/spiritualitet, medan de som vill ha tydlighet och 

raka svar istället ofta återfinns i ”de nya religiösa rörelserna”, i ”religiöst inspirerade psykoterapier” 

och ”fundamentalistiska religionsformer liksom i terroristgrupper”27. I Om heligheten - religions-

psykologiska perspektiv vill Wikström visa på hur religiositeten har förändrats från att vara 

grundläggande för samhället, till en privatiserad helighet. När saker slits och slängs i ”den ökade 

tingtätheten och tingomsättningen”, längtar dock människan efter det som är hållbart, ”det genuina, 

det som finns kvar”, såväl i vardagen som i relationer och gällande det andliga.28 

Det andliga sökandet är gemensamt för mänskligheten, men vägarna mot svaren kan se väldigt olika 

ut. I Talande tro – ungdomar, religion och identitet skildras särskilt ungdomars religiositet och 

andlighet idag. I kapitlet Backpackers och buddhistisk meditation betonas bland annat individens 

behov att utveckla sig själv och hitta alternativ till samhällsmönstren i hemlandet.29 I kapitlet 

Religiös identitet på Internet beskrivs hur tankar och frågor kring andlighet kan uttryckas via forum 

på nätet, ett sätt som upplevs enklare och tryggare än att samtala i verkligheten.30 Kapitlet 

Gudstjänsten i Taizé som kommunikation och gemenskap visar hur klostergemenskapen lockar stora 

skaror årligen.31 Utredningen visar att den enkla klosterstrukturen med ökad möjlighet till 

delaktighet samt det öppna och välkomnande förhållningssättet hos munkarna leder till ett ökat 

intresse hos ungdomar. Med andra ord kan vi idag se individer söka svar på de andliga frågorna på 

vitt skilda sätt, med hjälp av teknologi eller genom att söka sig till det enkla och avskalade. Man 

finner svaren i urgamla texter eller traditioner, eller i en helt personligt utformad religiositet eller i 

populära andliga rörelser. Inom religionspedagogiken har Björn Wiedel i Personlig livstolkning och 

religiös tradition32 skrivit om vikten av ett möte mellan tradition och personlig upplevelse, för att 

kunna nå fram till en hållbar livstolkning. Wiedel menar att människan idag alltmer söker religiös 

tradition ”på ett ytplan i form av vissa religiösa högtider samt en önskan att religionens yttre 

symboler ska förbli som de är”, medan svaren på de stora frågorna söks på annat håll.33 

27 Geels, Wikström 2006, s. 389f
28 Wikström 1997, s. 96ff
29 Plank, Larsson (red) 2003, s. 217ff
30 Lövheim, Larsson (red) 2003, s. 119ff
31 Eek, Larsson (red) 2003, s. 25ff
32 Wiedel 1999
33 Wiedel 1999, s. 19
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Inomkyrkligt diskussionsläge

I Svenska kyrkan pågår sedan 1 advent 2012 en försöksverksamhet i ungefär 20 % av 

församlingarna. Det är förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan som nu ska prövas i 

gudstjänsterna, efter beslut 2009 om en övergripande revision. Kyrkohandboken är en skrift som 

beskriver ordningen för gudstjänster inom Svenska kyrkan, med en enkel grundstruktur som alla ska 

församlingar ska följa. Ramen eller ordon, som består av Samling, Ordet, Nattvarden och Sändning, 

kompletteras sedan med ett antal förslag på bland annat böner, läsningar och lovsånger att välja 

mellan. I förklaringsvolymen till detta förslag berättas att översynen inleddes redan 1997. År 2006 

gavs sedan ett formellt uppdrag från kyrkostyrelsen att anpassa handboken till Bibel 2000 och 

kyrkoordningen, samt bearbeta de liturgiska formuleringarna så att språket blir mer inkluderande. 

Tankarna kring det inkluderande språket handlar bland annat om gudstilltal, ekumenik och om hur 

människan beskrivs i böner och texter, gällande bland annat genusperspektiv, etnicitet, sexuell 

läggning och handikapp. Betydelsen av delaktighet och igenkännande i gudstjänsten betonas 

också.34 Arbetet med förslag till ny kyrkohandbok kan ses som ett exempel på åtgärder som görs 

utifrån det minskande gudstjänstdeltagandet. Arbetet beskrivs utifrån behovet av att tolka tron i den 

tid vi lever i, med hänsyn tagen till ekumeniken:

En kyrkohandboksrevision innebär inte bara en förnyelse av former och strukturer,                             
musik och texter utan handlar också om att arbeta med uttryck för Svenska kyrkans                        
samtida trostolkning. I en kyrkohandbok kommer Svenska kyrkans självförståelse                                  
till uttryck. Det är därför centralt att förmedla det för kyrkorna gemensamma utan att                     
motsäga det specifika i den egna traditionen.35

   

 Arbetet med en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan kan ses som ett sätt att möta denna tids 

människa. I kapitel Motiveringar ur det förklaringsdokument som kompletterar förslaget till ny 

kyrkohandbok, betonas vikten av att gudstjänsten är utformad på ett sådant sätt att den är öppen för 

alla och har ett inkluderande språk, eftersom ”Målet är en gudstjänst där både kvinnor och män, 

barn och äldre, ungdomar och föräldrageneration skall kunna aktivt deltaga”.36 Detta 

förnyelsearbete var även ämnet i ett panelsamtal under bokmässan i Göteborg 2012, med rubriken 

”Vad ska gudstjänsten vara bra för?”37 De deltagande var K-G Hammar och Boel Hössjer Sundman 

från Svenska kyrkan samt Ulrika Milles, kulturjournalist. Där betonades att gudstjänstens uppgift 

inte är nytta utan nåd. Milles menade att det är ”en upprorshandling i positiv bemärkelse när kyrkan 

vågar ignorera samhällets behov av just nytta”. De var överens om att utrymmen behövs för samtal 

34 Svenska kyrkans utredningar 2012:2, s. 6
35 Svenska kyrkans utredningar 2012:2, s. 31
36 Svenska kyrkans utredningar 2012:2, förklaringsdokument s. 41
37 play.svenskakyrkan.se
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om det svåra och stora som döden, förlusten – allt det som är svårt att prata om i andra 

sammanhang. Hössjer Sundman betonade att arbetet med  en ny handbok för gudstjänster i Svenska 

kyrkan behövs, eftersom ”gudstjänsten ska spegla livet så som det ser ut. Den har alltid förändrats, 

men lager läggs på lager så att olika tiders uttryck kan stå bredvid varandra”. Detta arbete kan 

aldrig bli färdigt, eftersom nya sätt att beskriva och tala om Gud ständigt tillkommer. ”Traditionen 

är viktig eftersom den också får oss att känna samhörighet med generationer före oss”, menar hon. 

Den mångfald av tankar som finns kring kyrka och gudstjänst, ligger till grund för det 

utvecklingsarbete som pågår i många församlingar, i både städer och på landsbygden. Min 

hembygd i Rönö församling utanför Nyköping, får i detta arbete användas som ett exempel på 

församlingar där man arbetar mycket med dessa frågor.    

Rönö församling och enkätarbetet

Rönö församling har ca 2100 invånare, varav ca 1600 är medlemmar i Svenska kyrkan. Sedan år 

2000 har antalet tillhöriga minskat med ca 1 % per år. Framför allt tros minskningen bero på att 

många tillhöriga flyttar ut från församlingen och att de som flyttar in ofta är unga familjer som inte 

är medlemmar. En annan tendens är att många hus och gårdar köps som sommarnöjen av personer 

som är skrivna i andra församlingar. Detta blir särskilt tydligt under sommarmånaderna, då 

kyrkorna vid musikgudstjänster fylls upp av människor som inte vanligtvis deltar i gudstjänstlivet. 

Dopfrekvensen är förhållandevis hög, ca 95 %, medan konfirmandfrekvensen sjunkit på senare år 

och vigselstatistiken är mellan 50-70 %. Församlingen består av sex socknar: Runtuna, Lid, Ludgo, 

Spelvik, Råby och Ripsa. Dessa socknar har även sex medeltida kyrkor, där flertalet är byggda på 

1100-talet. Församlingens vackra och lantligt belägna kyrkor är populära dop- och vigselkyrkor, 

som ofta bokas av sällskap från annan ort. Inom församlingens gränser finns också Skälbykyrkan, 

en samarbetskyrka mellan Svenska missionskyrkan, pingströrelsen och Evangeliska frikyrkan och 

ett regelbundet ekumeniskt samarbete förekommer. Rönö församling har idag ingen tydlig 

fromhetstradition, eftersom medelåldern sjunkit och många medlemmar saknar en tydlig tradition 

gällande religiositeten. De äldre medlemmarna har till största delen flyttat till den närliggande 

staden Nyköping, så deras traditioner bärs heller inte vidare i församlingen. Ett 80-tal företag finns 

inom församlingen, men de flesta yrkesverksamma pendlar ändå till arbeten på annan ort.38 

38 Ur Församlingsintruktion, Rönö församling 2011
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Sedan kyrkovalet 2008 har kyrkorådet och de anställda i Rönö församling arbetat med hur 

gudstjänstlivet ska utvecklas för att intressera fler av församlingens medlemmar. Många synpunkter 

har framförts angående form, tilltal, språkbruk och kontaktskapande verksamhet utanför själva 

gudstjänsten. Efter en tid av diskussioner tillfrågades tre förtroendevalda under 2010 att utforma en 

enkätundersökning. Den arbetsgrupp som då bildades bestod av Mona Bäckbro (pensionerad diakon 

och Rönö kyrkofullmäktiges ordförande), Jonas Larsson (Chief Project Manager för forskning på 

Volvo C E AB och ersättare i Rönö församlings kyrkoråd) och undertecknad (prästkandidat för 

Strängnäs stift och ordförande för verksamhetsutskottet i Rönö församling). Denna grupp bestod 

därmed av förtroendevalda som redan tidigare deltagit i diskussioner kring ämnet, vilket kunde vara 

till både för- och nackdel i arbetet. En utomstående part hade kunnat tillföra andra perspektiv, vilket 

i viss mån kompenserades genom inhämtande av undersökningar och litteratur. Utifrån Fredrik 

Modéus bok Längta efter liv kom idén att istället för att leta behov, söka efter människors 

underliggande längtan.39 Frågorna inriktades därmed på vilka delar av gudstjänsten individen 

längtar mest efter och vad som upplevs svårt eller ointressant. Diskussionerna som föregått 

enkätarbetet, har till stor del handlat om gudstjänstordning, nattvarden, predikan och ifall lekmän i 

större utsträckning skulle ansvara för gudstjänsterna. Predikan har ibland ersatts av en personlig 

reflektion av en församlingsmedlem, för att engagera medlemmar och för att få nya perspektiv. 

Därför finns också en fråga i enkäten gällande detta. Inför detta examensarbete kunde jag önska att 

frågorna utformats på ett annat sätt, med ännu tydligare inriktning mot den djupare längtan, men 

tror ändå att resultaten kan vara vägledande. Mitt bidrag till denna enkät skedde främst i 

inledningsskedet, när enkäten utformades och frågorna formulerades. Som förtroendevald deltog jag 

även i de efterföljande diskussionerna kring utfallet. Arbetsgruppen tog inledningsvis del av en 

liknande undersökning i Kiladalens församling, samt artiklar och litteratur kring gudstjänstlivet i 

Svenska kyrkan. I detta examensarbete används främst de tabeller och kommentarer som 

framkommit ur enkätsvar och efterföljande diskussionsforum, dock ej de tolkningar och slutsatser 

som presenterats av Jonas Larsson i rapporten. Istället kopplas här enkätmaterialet till den litteratur 

som valts för uppsatsen. Arbetsgruppen föreslog inledningsvis att personer som redan hade en 

koppling till församlingens verksamhet skulle tillfrågas att svara på enkäten, vilket också skedde. 

De svarande är därför anställda, förtroendevalda, kyrkvärdar, körmedlemmar, föräldrar till barn i 

olika grupper (Öppet hus-verksamhet, junior- och miniorgrupper samt församlingens förskola och 

fritidshem) samt ett fåtal gudstjänstbesökare. En anledning var att dessa medlemmar var lätta att 

kontakta, med förfrågan om att delta. En annan anledning var att gruppens uppgift bestod i att söka 

svar om hur gudstjänstlivet upplevdes, vilket flertalet av de svarande hade erfarenhet av. 

39 Modéus 2010, s. 81
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Diskussioner fördes även om att i ett senare skede kunna utforma ytterligare en undersökning, där 

allmänna frågor om tankar och känslor kring kyrka och tro kunde ställas till ett större antal personer 

inom församlingens område. En risk med detta begränsade urval var ju att svaren kunde bli 

förutsägbara, då åtminstone en femtedel av de svarande redan var vana gudstjänstbesökare. De 

förtroendevalda och anställda kan istället medvetet ha besvarat frågorna på ett visst sätt, för att 

markera en ståndpunkt eller för att slå vakt om en särskild del av verksamheten i den pågående 

diskussionen kring gudstjänsten. En tredje större grupp var småbarnsföräldrar, vilket också kan ha 

påverkat svaren – inte minst för dem med barn i församlingens förskola. Den sistnämnda gruppen 

hade till största delen främst erfarenhet från familjegudstjänster, utöver eventuella dop, 

konfirmationer, bröllop och begravningar. Sammantaget representerar ändå de svarande olika åldrar, 

yrken, intressen och känslor inför gudstjänstlivet i Rönö församling. Förhoppningen är därför att 

utfallet kan ge en fingervisning om tankar och åsikter kring Rönö församlings gudstjänstliv och 

annan verksamhet hos dem som någon gång deltagit i detsamma. 

Runt 100 enkäter delades ut, varav 48 svar kom tillbaka. Samtliga anställda svarade (16 st) och 

uppskattningsvis hälften av de förtroendevalda (ca 15 st). Resterande tredjedel (ca 17 st) är därmed 

kyrkvärdar, körmedlemmar, föräldrar eller andra med anknytning till församlingens verksamhet. Ett 

fåtal av dem som inte svarat på enkäten, gjorde sig ändå hörda vid de samtal som fördes kring 

gudstjänstlivet under perioden 2010-2011. De uteblivna svaren kan tyda på ett lågt intresse för dessa 

frågor, vilket är särskilt anmärkningsvärt gällande den stora gruppen förtroendevalda som inte 

besvarade enkäten. Just de som valt att avstå kan tänkas representera en grupp som enkätfrågorna 

söker svar från, de som av olika anledningar väljer bort gudstjänsten trots att de har ett intresse för 

församlingen och engagerar sig på annat sätt. Deras synpunkter hade därför varit särskilt intressanta 

att ta del av.

Vi har härmed ritat upp kartan för det område som ska utforskas och identifierat vilka frågor som 

arbetet ska söka svar på. I litteraturen börjar vi nu gå längs stigar som före oss trampats upp av 

forskare, letandes efter den nutida människans villkor och hur hennes behov och längtan kan ta sig 

uttryck.
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UTREDNING  

Den nutida människans längtan, utifrån litteraturen 

Att få tänka fritt, riter, traditioner och omhändertagande

Antalet medlemmar minskar i Svenska kyrkan, där 95,2 % var kyrkotillhöriga år 1972, medan 

siffran 2012 sjunkit till 67,5 % (svenskakyrkan.se/kyrkan i siffror, 2013). I Rönö församling låg 

andelen medlemmar 2012 på 74% (egen anm.). Den generella minskningen beror till viss del på att 

allt större delar av befolkningen tillhör andra religioner, men också på en generations-växling där 

fler tillhöriga minskar genom dödsfall eller utträden än de som tillkommer genom dop eller aktivt 

inträde.40 I Religiös förändring i norra Europa, en studie av Sverige - ”Från statskyrka till fri 

folkkyrka”, ser författarna två slags globalisering, en liten och en stor, som har påverkat samhället 

på ett radikalt sätt. Den lilla globaliseringen mellan bondesamhälle och industrisamhälle skedde i 

övergången mellan 18-1900-talet. Den stora globaliseringen inträffade sedan i övergången till 

tjänstesamhället vid ingången till 2000-talet. Författarna kan se parallella förändringar gällande 

värderingar och synen på religionen. De sammanhang där individen ges möjlighet till egna val, 

visar sig vara de som växer i förhållande till de mer institutionella.41 Individen tänker inte längre 

utifrån ett kollektivt och enhetligt perspektiv, utan utgår snarare ifrån personens eget tänkande i en 

pluralistisk värld.42 Denna syn på religion och kyrka återkommer även i den religionspsykologiska 

litteraturen samt i enkätresultatet. Kyrkans roll som religiös auktoritet har därmed avtagit och 

övergått till mer av en resursorganisation, där medlemmarnas behov styr verksamheten. 

Undersökningar visar att majoriteten av medlemmarna ändå har en sporadisk kontakt med kyrkan 

genom hela livet. Man blir döpt som nyfödd, deltar kanske i någon kyrklig barnverksamhet, har 

skolavslutningar i kyrkan, konfirmeras och får egna barn som döps och konfirmeras. Man går på 

bröllop, begravningar och enstaka gudstjänster vid olika högtider.43 Kyrkan har i dessa möten en 

möjlighet att skapa kontakt med medlemmarna. Dopet är en särskilt viktig rit, eftersom den nu även 

utgör ett steg in i kyrkligt medlemskap. Bruket att ta emot nattvard i gudstjänsten har ökat drastiskt 

sedan början av 1900-talet, då det knappt längre förekom. På landsbygden förblev dock 

nattvardsfrekvensen hög under hela perioden. Denna tendens kan även ses i den kommande 

enkätredovisningen gällande Rönö församling. Vad gäller gudstro är det ca en fjärdedel av de 

tillfrågade i Norden som säger sig tro på det sätt som traditionellt förmedlas av kyrkan. Ca 17% tror 

40 Edgardh 2010, s. 54f
41 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 18
42 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 39
43 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 44f
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på ändå något slags kraft utanför sig själv och ungefär en fjärdedel tror på en inre kraft. Ca 13% är    

mer osäkra men tror ändå på någon sorts kraft.44 Varför så många ändå vänder sig till kyrkan vid de 

stora händelserna genom livet och behåller sitt medlemskap, tror författarna handlar om behovet av 

riter och transcendens, som ger en trygghet genom kyrkans (eller möjligtvis Guds) 

omhändertagande i osäkerheten inför de stora frågorna. Kyrkorummet upplevs också som viktigt i 

detta sammanhang, som ett yttre tecken på kultur och tradition. Man kan därmed se att religionen 

”fungerar som en kommunikativ arena som binder samman individen med det kollektiva minne som 

kulturen utgör”.45 Trots att det religiösa intresset hos de flesta svenskar i vanliga fall är relativt lågt, 

ser ändå många att kyrkan som en självklar resurs när tillvaron ställs på sin spets som vid dödsfall 

och katastrofer. 

Nyckelord: Att som individ få tänka fritt, ta del av kyrkans riter och traditioner, omhändertagande i 

kris. 

Kyrka som religiös identitet och kulturarv lokalt, som befrielse och jämlikhet globalt

Under 1970- och 80-talen började röster höjas från feministiska kretsar för ett mer inklusivt språk, 

där gudsbenämningarna är genusneutrala.46 Undersökningen visar att:

”Också gudsbilden har blivit mindre auktoritär. Tonvikten har snarare lagts  vid upprättelse, 
rättvisa och försoning än vid människans synd och skuld. Guds immanens och närvaro i 
nuet har betonats mer än transcendens och försoningsskeende i historien.”47

I en tillbakablick konstateras att kyrkan i Sverige under 1900-talet övergick från myndighets-

utövning till att bli en alltmer fristående organisation och ”kyrkan har utvecklats till en förvaltare av 

en specifikt religiös samhällssfär, på samma sätt som andra specialiserade institutioner, och har 

därmed fått se sin auktoritet i samhället minska”48 Religionen blev hembaserad och privat. Denna 

företeelse ser nu ut att återigen övergå i något nytt, en senmodernitet där det andliga återigen väcker 

intresse. Värden utöver det materiella återupptäcks alltmer och kyrkan blir då än en gång värdefull 

som aktör gällande människornas förhållande till varandra och det transcendenta. Religionen kan 

fungera som en kanal för kommunikation mellan individen och det större sammanhanget och även 

hjälpa oss att möta och förstå oss själva.49 Kyrkan fyller därmed både lokala funktioner, som 

samlingspunkt för religiös identitet och kulturarv men också globala funktioner, med en teologi för 

44 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 66
45 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 72
46 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 99
47 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 100
48 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 10
49 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 161



   16

befrielse och jämlikhet som gäller hela världen.50 Individen vill fortsätta att själv leta efter och 

sammanfoga delar till en livsåskådning eller religiös tillhörighet. Där kan även kyrkan vara delaktig 

i diskussioner om värderingar och gudsbilder.51

Nyckelord: Andlighet, kyrka som religiös identitet och kulturarv lokalt, kyrka för befrielse och 

jämlikhet globalt.

Egen fördjupning, en annan livsstil, något som engagerar

En följd av den privatiserade religiositeten är intresset för meditation. Inom religionssociologin har 

Katarina Plank skrivit om backpackers och buddhistisk meditation och menar att det egna jaget 

alltmer blir heligt och att fokus ligger på de egna känslorna och upplevelserna. Man vill därmed inte 

söka någon auktoritet utanför sig själv.52 För unga människor kan en period som backpacker i Asien 

tjäna som en motkultur mot vardagen i hemlandet, med stora kontraster. Resandet i sig betyder 

också mycket, att övervinna sina rädslor och klara sig på egen hand. Upplevelsen kan också leda till 

en annan livsstil i hemlandet med meditation, vegetarianism och fördjupat intresse för 

samhällsfrågor, en form av kritik mot det etablerade samhället.53

Nyckelord: Egen fördjupning, en annan livsstil, något som engagerar.

Äkta relationer, personlig erfarenhet, helhet och harmoni

Modéus menar att fokuseringen på den egna erfarenheten i dagens andliga sökande, utmanar 

Svenska kyrkan att hitta former att uttrycka en personligt formad tro inom ramen för den kristna 

tron. Ett växande fenomen är därför intresset för gamla andliga vägar, såsom pilgrimsvandringar, 

retreat och kristen djupmeditation där tradition förenas med personlig erfarenhet. Andligt och 

kroppsligt kopplas där samman till en helhet, något som också är centralt i de nyandliga rörelserna. 

Relationerna måste vara det viktigaste, men kombineras med ett erbjudande om personliga 

erfarenheter som går på djupet, menar Modéus.54 Han hävdar även att:

”parallellt med den etablerade religionens tillbakagång har andligheten vägrat att försvinna. 
Nu lever den i sammanhang där andligt och kroppsligt ofta binds samman. För kyrkans del 
ligger utmaningen i att forma en andlighet där människors oredigerade erfarenhet ges 
utrymme och ett gudstjänstliv som i lika delar fångar hjärna och hjärta, kropp och själ, 
tanke och känsla. Idag finns en längtan efter autenticitet. Det som är äkta börjar alltid hos 
mig själv. Först därefter kan jag förmedla något till andra, så att ett äkta möte uppstår. I 
Svenska kyrkan behöver vi ta på allvar att människor längtar efter äkta relationer. Och äkta 
erfarenhet”.55 

50 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 119
51 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 136
52 Larsson (red) 2003, s. 231
53 Larsson (red) 2003, s. 234
54 Modéus 2010, s. 47f
55 Modéus 2010, s. 48
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Nyckelord: Äkta relationer, personlig erfarenhet, helhet mellan andligt och kroppsligt. Harmoni i 

sitt inre, i samhället och i förhållande till djur och natur. 

Söka egna vägar, solidaritet, delaktighet, tillhörighet, möjlighet att påverka

Mia Lövheim som skrivit om människans religiösa identitet på internet, menar att religion ”söks 

och uttrycks idag lika mycket inom kyrkorna som i new age eller i MTV´s popvideor” när unga 

söker svar på frågor om mening och tillhörighet.56 Via internet kan den blyga eller osäkra individen 

pröva sina tankar med andra på ett sätt som känns säkert. Om ett sammanhang upplevs otryggt eller 

inte motsvarar förväntningarna, så är det enkelt att lämna datorn och gå därifrån.57 Internet kan 

därmed bli ett sätt för unga att balansera sin längtan efter tillhörighet och samtidiga vilja till 

självbestämmande gällande religiositeten. Fredrik Modéus menar att människan med hjälp av 

internet har många men ofta ytliga kontakter. Ett fåtal vänner och familjemedlemmar upplevs ändå 

som mycket viktiga. ”Den solidariska individen är global till sin identitet, men lokal när det gäller 

lojaliteten till närstående i familj och bland vänner” beskriver han och betonar att även 

individualismen kan rymma solidaritet och hur ”man vill höra till, relatera till andra och vara med 

och påverka”.58

Nyckelord: Frihet att söka egna vägar, att bli accepterad som man är, solidaritet, delaktighet och 

tillhörighet, självbestämmande, att vara med och påverka.

Enkelhet, ordlös gemenskap och tid för reflektion

Taizérörelsen är ett exempel på kristna sammanhang som lockar den nutida människan. Ca 100 000 

människor från 98 länder besökte den katolska klostergemenskapen Taizé 1999 och de flesta var 

ungdomar.59 Jonas Eek undersöker vad det är som får så många att resa dit och ser att sättet man 

firar gudstjänst tillsammans med den speciella gemenskapen i Taizé, leder till en mer positiv attityd 

kring kristen tro och firandet av gudstjänst bland unga människor. Möjligtvis kan upplevelsen av att 

själv kunna något vara viktigt i sammanhanget, att det känns enkelt att komma in i den ordning som 

används där. Gemenskap i fåordighet förefaller vara en nyckel till framgång i Taizé, där ingen präst 

framträder som tydlig gudstjänstledare, ingen predikan hålls och mycken tid ges för egen reflektion, 

menar Eek.60

56 Larsson (red) 2003, s. 122
57 Larsson (red) 2003, s. 125f
58 Modéus 2010, s. 37f
59 Larsson (red) 2003, s. 27
60 Larsson (red) 2003, s. 37
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Wikström hävdar att följden av en värld där allt medialiseras och där tingen inte längre betyder 

något, är en grundläggande ”ontologisk osäkerhet”... ”Människans verklighet blir skör och måste 

ständigt återerövras – ingenting är riktigt permanent”.61 Han menar att människan därmed söker sitt 

mål och mening bortom det vardagliga. Längtan efter värden som varar är en sådan motkraft. Den 

privatiserade religionen blir då också helig, menar Wikström. Den bör också ses som en mogen 

religion, eftersom människor själva skapar något istället för att passivt överta ett färdigt koncept. I 

media förstärks och tillspetsas ofta budskap för en ökad attraktionskraft. Tendensen i dagens 

samhälle, är att det stora informationsflödet får oss att stänga ute väldigt mycket. Vårt intresse 

nischas in på ett smalt fält och resten angår oss inte. Detta får konsekvenser även när det gäller 

religion.62. Kyrkans heliga rum och riter kan ändå vinna på att de inte anpassar sig till det 

omgivande samhället på den punkten. Att tända ett ljus i en tyst kyrka eller delta i en stillsam 

gudstjänst, kan bli till en stark upplevelse för de människor som i vardagen blir överösta med 

information.

Nyckelord: Enkelhet, ordlös gemenskap och tid för reflektion.

Tradition, relation och engagemang

Wiedel menar att tro är handlar lika mycket om en relation som en övertygelse man kan uppnå med 

sitt intellekt.63 Människan behöver därför uppleva ett beroende till det som man tror på och vara 

personligt engagerad för att denna tro ska ha något värde, då kan också tron bli ett redskap som 

hjälper individen att tolka livsfrågorna, hävdar han. Wiedel ser också ett möjligt samspel mellan 

traditionen och den nutida människan:

”Det är i skärningspunkten mellan den personligt färgade livsupplevelsen och den 
historiskt givna traditionen som religionspedagogen har att skapa ett pedagogiskt rum, 
en mötesplats för personlig – och samtidigt gemensam – livstolkning”.64

Därmed borde individen och kyrkan med dess tradition kunna mötas. Traditionen kan då ge färg åt 

religionens grundtankar, så att individen ges en mer fullödig bild av vad den kristna tron innebär. 

Att helt släppa traditionen med argument om ålderdomligt tänkande eller mindre stolta ögonblick i 

historien, skulle därmed innebära att kristendomen riskerar att bli alltför färglös. I Religiös 

förändring i Europa ser författarna ett antal viktiga premisser för en hållbar teologi på 2000-talet, 

varav några är särskilt intressanta i det här sammanhanget. De menar att ”religionen kommer att 

fylla en fortsatt central funktion för både individ och samhälle”65 och att kyrkans uppgift inte 

handlar om att försvara Bibel och lära. Istället bör kyrkan lägga kraften på att försöka  möta 

61 Wikström 1993, s. 98
62 Wikström 1993, s. 94ff
63 Wiedel 1999, s. 167
64 Wiedel 1999, s. 15
65 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 152
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människors behov och de högt ställda förväntningarna. De hävdar också att ”tolkningen av 

traditionen...bör styras av de dagsaktuella och existentiella behoven, snarare än på förhand givna 

dogmatiska anspråk”66. Kyrkan bör också ha ”en öppenhet för mångfald”67, både gällande trosfrågor 

och de troende individerna. Den senmoderna människans förhållningssätt bör också mötas med 

respekt och nyfikenhet, genom att exempelvis lyfta fram de positiva aspekterna av individualismen 

som ”myndighet och ansvar”68. 

Nyckelord: Tradition, relation och engagemang.

Spänningar, utifrån litteraturen

Patriarkal kyrkostruktur och tillrättalagd gudsbild mot ett andligt smörgåsbord

Individens behov att pröva sanningar gentemot kyrkans historiska tradition som andlig auktoritet. 

Idag upplever många sökare att kyrkan har svikit dem och inte kan erbjuda en tillfredsställande 

livssyn. Den ”dogmatiska tvångströjan”69 ses som omöjlig att acceptera med det smörgåsbord av 

religiösa möjligheter som erbjuds. Vetenskap och teknologi möts också med skepsis trots all sin 

nytta, eftersom de kan bli föremål för köpslagning och ibland även vara till skada. Fredrik Modéus 

hävdar att kyrkan behöver finna en balans mellan tydlighet och öppenhet. I en inåtriktad hållning 

finns styrkan i att vara ett ”utvalt, församlat och befriat folk”. I den utåtriktade hållningen 

framträder kyrkan som ”ett sänt, utspritt och tjänande folk”. En kombination av dessa 

förhållningssätt hjälper oss att undvika ett ljummet klimat av trevnad utan tydligt budskap i 

församlingsarbetet.70 Wikström menar att den sekulariserade individen och kyrkan behöver dela 

samma upplevelser för att kunna tala samma språk. Han förklarar: 

”Länge var den kristna kyrkans tolkningar oemotsagda. Kyrkan hävdade att det dels fanns en yttre 
påtaglig värld. Men det fanns också en inre osynlig och helig värld. Beskrivningen, tolkningen och 
distribueringen av denna sköttes av prästerna [...] tolkningsföreträde när det gällde religiös erfarenhet. 
Det var till och med straffbart om man avvek.”71

Nyckelord: Patriarkal kyrkostruktur, individens behov av självbestämmande och legitimitet. En 

kristen gudsbild som kan upplevas som alltför tillrättalagd och statisk i förhållande till mångfalden i 

det ”andliga smörgåsbordet”. 

66 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 152
67 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 153
68 Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 152
69 Wikström 2006, s. 403
70 Modéus 2005, s. 54
71 Wikström 1993, s. 105
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Individ eller kyrka som andlig auktoritet? Att möta Gud, andra människor och sig själv

Wikström menar att när människans myndighet och autonomi ökade, så följde sekulariseringen. 

Idag förväntas människan själv aktivt välja andlighet från ett stort erbjudet urval, menar han. De 

unga har stor social rörlighet och vänner från olika kulturer och religioner, vilket vidgar 

perspektivet enormt i förhållande till föräldragenerationen. Wikström ser hur detta kan upplevas 

som provocerande för samhället, som gärna avgränsar religionen, men även för kyrkan som tidigare 

haft en tongivande roll gällande människors religiositet. En människa kan uppleva ångest över att 

tvingas stanna upp, känna och tänka på de svåra frågorna.  Många undviker därför att bli lämnade 

ensam eller sysslolösa och ”skyddar sig genom att köpa en mur av ägodelar”, menar Wikström72. 

”En av individualismens effekter är ensamhet”, konstaterar ändå Fredrik Modéus och beskriver 

samtidigt hur ensamhushållen blir allt fler73. Han ser också en koppling mellan hög levnadsstandard 

och antalet ensamhushåll och hävdar att ”Många riskerar att bli ensamma, antingen i existentiell 

mening, ställda inför kravet att själva skapa sin identitet, eller i fysisk mening för att ingen bryr 

sig”.74 Detta tillsammans med ”bristen på lokal solidaritet utgör en stor utmaning för kyrkan”, 

fortsätter han och hävdar att ”Behovet av varma, öppna och inklusiva gemenskaper är stort”75. Han 

hävdar, likt Wikström, att shoppingcentren alltmer övertagit kyrkans plats som samlingspunkt. 

Behovet att få välja och bestämma själv spelar en stark roll i detta mönster och påverkar också val 

av vårdinrättning, arbetsplats och valet av religiös tillhörighet76. Många konsumerar också livsstilar, 

inte minst de unga, fortsätter han. De kan bilda sig en identitet utifrån eget vald stil med tillhörande 

kläder och saker. När sakerna inte lockar längre, konsumerar man upplevelser istället. Under ytan 

finns ett ”sökande efter mening, samma prövande ev identiteten och – inte minst viktigt - en 

längtan efter det som är mer än jag själv”77. Modéus menar att kyrkan behöver se ”den själens 

längtan som konsumtion är ett uttryck för” och försöka möta den inifrån, utan att för den skull säga 

ja till konsumismen genom att erbjuda ”lättsmälta trevlighetsarrangemang” eller sälja 

”publikdragande aktiviteter” utan djup78. 

72 Wikström 1993, s. 122
73 Modéus 2010, s. 38
74 Modéus 2010, s. 39
75 Modéus 2010, s. 39
76 Modéus 2010, s. 40
77 Modéus 2010, s. 41
78 Modéus 2010, s. 40
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Modéus citerar även Pete Ward om hur kyrkan behöver skifta fokus och ”sluta fylla behov och 

istället börja möta längtan”79 vilket Modéus tagit fasta på. Han förklarar:

”Det handlar om ett slags teologiskt paradigmskifte som svarar mot den postmoderna 

kulturens grundströmmar. Ett behov kan mättas, men längtan är en permanent del av vad 

det är att vara människa. Behov är något som ska tillgodoses, men längtan är alltid utan 

referenser. Ett behov är något som kan förutses – och kontrolleras. Men det som driver din 

och min längtan är alltid något oförutsägbart och passionerat.”80 

Nyckelord: Behov att själv pröva sanningar och kyrkans historiska tradition som andlig auktoritet. 

Att individen i gudstjänsten förväntas möta Gud, andra människor och sig själv, vilket kan upplevas 

som skrämmande på olika sätt.

   

Kyrkans kommunikation med den nutida människan

De flesta människor är idag vana att kommunicera med hjälp av teknologin. Modéus kallar dem 

”Homo zappiens, vars primära språk främst består av ljud, bilder och upplevelser” vilka fort zappar 

vidare mellan upplevelser tills de hittar något intressant. Han varnar kyrkan att inte blunda för detta, 

genom att själv bestå uteslutande av Homo sapiens som enbart kommunicerar ”verbalt, linjärt och 

med ett abstrakt budskap”81 På ett liknande sätt konstaterar Geels/Wikström, att vi i religiösa 

sammanhang måste vara medvetna om språkets begränsningar så att vi inte ”förlorar känslan för 

den symboliska framställningen av Gud och tolkar allt bokstavligt”82 i ett citat av Charles Kimball. 

Owe Wikström utvecklar dessa tankar på följande sätt:

”Generationer av människor har fyllt den stora helighetens bilder, symboler och riter med 
existentiellt innehåll. Den privatiserade, helt fragmenterade individualismen har svårt att 
uppnå samma funktionella styrka. Samtidigt gäller det omvända: utan anarkistiska 
utmanande och privata upplevelser förtorkar institutionerna. De stora heligheterna måste 
ifrågasättas genom att moderna människor växer in i nya symboler och gjuter nytt liv i de 
befintliga. Den institutionaliserade religionen blir stillastående om den enbart lever sitt eget 
liv för sig själv, förståelig enbart för de initierade dör den snart ut.”83

Nyckelord: Svårigheten för kyrkan att kommunicera med den nutida människan, som vant sig vid 

ett högteknologiskt sätt att förmedla budskap och därmed inte kan ta till sig den traditionella formen 

och språkbruket. 

79 Modéus 2010, s. 81
80 Modéus 2010, s. 85
81 Modéus 2010, s. 43
82 Geels/Wikström 2006, s. 433. (Citat av Charles Kimball ur När religionen blir ond. Stockholm, 2004).
83 Wikström 1997, s. 147
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Den kapabla individen och kyrkans traditionella undervisningssyn

I Personlig livstolkning och religiös tradition, av Björn Wiedel som ser på religiositet utifrån ett 

religionspedagogiskt perspektiv, betonas betydelsen av att ”man försöker se vem det är man möter 

och försöker uppnå ett äkta intresse för denna persons egna tankar och längtan”84, för att lyckas som 

budbärare för den kristna tron. Att som kyrka ge alltför enkla svar på livets alla frågor, möts därför 

ofta med skepsis och ses som en verklighetsflykt. ”Snabba svar missar lätt frågan – och frågaren”, 

konstaterar Wiedel85 En personlig livstolkning ”behöver emellertid inte stå i motsats till gemensam 

eller kollektiv. Det personliga kan delas och förstärkas av andra människor genom att det personliga 

blir bekräftat”86,betonar han. Wiedel resonerar vidare om spänningen mellan individen och den 

religiösa traditionen. Alla traditioner förändras över tid, men det är ofta en långsam process som 

sker under motstånd. ”En religiös tradition bärs upp av dess ledare, företrädare, efterföljare och    

bekännare”87, menar Wiedel men varnar också för att: ”Traditionen i egenskap av lära har mycket 

små möjligheter att möta människan på det personliga planet”88. Brytningar uppstår ofta på grund av 

”institutionens/traditionens behov att bevara sig själv” och ”befästa den tolkning som under lång tid 

vuxit fram och nu legitimerar traditionens existens”89, gentemot individens behov av att söka en 

personlig livstolkning utan på förhand givna ramar. För den nutida människan riskerar denna 

spänning att leda till ”misstro mot institutioner”90 och att det som kyrkan erbjuder inte längre 

upplevs som angeläget, befarar Wiedel.  Han beskriver utifrån Martin Bubers tankar, hur vi behöver 

ett Du att förhålla oss till för att traditionen ska bli personlig och för att människan ska bli till ett 

Jag. Ett sådant möte ”legitimerar traditionen såsom personligt viktig och kanske också som 

personligt sann. Denna legitimering är mera existentiell än rationell”91, menar Wiedel. Kyrkan kan 

därmed i Jesu efterföljd, bli en ”medvandrare” och förmedla traditionen genom de individer som 

bär med sig traditionen till den sökande, men ”skapas inte en relation till sådana budbärare skapas 

heller inte någon djupare relation till traditionen”,92 påpekar han också.  

Nyckelord: En traditionsbunden syn, där individen ses som inkapabel att forma en egen tro. 

Kyrkans behov att bevara lära och tradition i förhållande till egna frågor och längtan att 

förbehållslöst söka svar, individens upplevda ensamhet och en misstro gentemot kyrkans färdiga 

lösningar. Människan behöver ett Du att förhålla sig till, där traditionen får bli viktig på ett djupare 

plan. 

84 Wiedel 1999, s. 9
85 Wiedel 1999, s. 9
86 Wiedel 1999, s. 16
87 Wiedel 1999, s. 69
88 Wiedel 1999, s. 79
89 Wiedel 1999, s. 106
90 Wiedel 1999, s. 106f
91 Wiedel 1999, s. 79
92 Wiedel 1999, s. 106f
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Bibeln som auktoritet, skapelse och synd, kyrka och individ

Det faktum att att traditioner ofta bärs upp av berättelser, erbjuder också ”identifikationsmöjligheter 

för sökande människor”93, menar Wiedel. Den kristna traditionen rymmer ett antal personskildringar 

med olika öden och livsfrågor. Där finns ett ”kollektivt minne, som har flera paralleller med den 

enskilda personens minne” och som hjälper människan att ”tolka sin historia, sin samtid – och sin 

framtid”94. Wiedel menar också att läsning av Bibeln inte främst leder till förståelse av den situation 

texterna skrevs i, utan i högre grad till förståelse av den som läser och tolkar sitt eget liv utifrån 

Bibelns texter idag95. Tanken att kyrkan är förvaltare av Bibeln riskerar att leda till att man uppfattar 

sig själv som den som bäst kan tolka Bibelns ord och ”så att säga lånar av Bibelns auktoritet”96. 

Wiedel talar därför om vikten av ”ett verkligt möte” från kyrkans perspektiv när det gäller den 

enskildes lärande, utan rädsla för att brista i lojalitet gentemot ”den egna kyrkan och kyrkans 

urkunder”.97 Som traditionsbärare kan det upplevas svårt att skilja på sin personliga tolkning och 

hela kyrkans tradition och lära. Risken finns också att traditioner låser berättelsernas mening till en 

viss uppfattning, vilket kan hindra en personlig tolkning. 

Människans självförståelse kopplas till ”hennes självförståelse och hur hon förstår sin egen relation 

till Gud”98, menar Wiedel. Trosbekännelsen kan då utgöra ett problem för att en teologi ska fungera 

på ett pedagogiskt sätt, när de tre delarna (om Fadern, Sonen och Anden) ”står i ett 

spänningsförhållande till varandra i den meningen att de kan konkurrera med varandra”99. Eftersom 

skapelsen skedde långt före den enskilda individens levnadstid, upplevs det svårt att anknyta till den 

allra första människans villkor. Den andra artikeln som handlar om ”synd och konflikt med Gud”100, 

betonar människans behov av frälsning. Den tredje artikeln är avhängig den andra, eftersom 

människan blir delaktig av Anden först genom frälsningen. Genom påverkan från bland andra 

Augustinus och Thomas av Aquino, så menar Wiedel att kyrkan har gett större tyngd åt den andra 

artikeln (om Sonen) i förhållande till de övriga, vilket inte var givet från början. Kyrkan ”tolkade 

sig själv som det synliga uttrycket för den tredje artikeln, andens närvaro och verksamhet, baserad 

på den frälsning som kyrkan själv förkunnade”101. Med detta synsätt har också nåden kopplats till 

kyrkan och genom historien lett till ett juridiskt tänkande med bikt och absolution mm.102 

93 Wiedel 1999, s. 156
94 Wiedel 1999, s. 157
95 Wiedel 1999, s. 158
96 Wiedel 1999, s. 159
97 Wiedel 1999, s. 163
98 Wiedel 1999, s. 178
99 Wiedel 1999, s. 178
100Wiedel 1999, s. 178
101Wiedel 1999, s. 179
102Wiedel 1999, s. 179f
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Wiedel lyfter fram ett mer skapelserelaterat förhållningssätt till människan eller ”Creation 

Spirituality”, utvecklat av den dominikanske teologen Matthew Fox. Fox betonar Guds livgivande 

kraft i större utsträckning än syndafallet, hur ”Gud är i allt som Han skapat och skapar och allting är 

i Gud”103. Med detta synsätt ses individen som en växande och mognande varelse, vilket enligt 

Wiedel överensstämmer med hur den nutida människan fungerar och tänker. Genom sin 

mognadsprocess kan hon även bli ”medskapare och delaktig i helandeprocessen i Guds verk”, 

betonar Wiedel104. Kreativiteten i sig har dock historiskt sett betraktats som något farligt, eftersom 

”kyrkans auktoritet hotas när individer själva söker sig närmare det heliga”, förutsatt att det inte 

gäller en uppenbarelse från Gud, fortsätter han.105 Synsättet var att människans egen reflektion inte 

är så viktig. Den som ansvarar för undervisning i vår tid kring kristen tro, behöver enligt Wiedel 

hjälpa individen till en ”dialogisk gudsbild”106 där ett möte får ske mellan den personliga 

erfarenheten och yttre information – eller tradition och person för att ge en hel gudsbild. I all slags 

undervisning hävdar han därför att det är viktigt med ”generativa frågor”, sådana som inte är 

ledande utan hjälper individen att själv formulera och ställa nya frågor.107 Viljan att fortsätta söka 

och fördjupa kunskap är ett tecken på mognad hos människan, menar Wiedel och kyrkan kan då 

vara vara en medvandrare för den som känner att kyrkan inte heller är färdig eller fullärd och att de 

kan söka vidare tillsammans.108 

Nyckelord: Personlig tolkning av Bibelns berättelser, kyrkans sanningsanspråk eller kyrka som 

medvandrare. Människa född i synd eller människa skapad i Gud för att mogna, växa och vara 

delaktig i skapandet. Pluralismen gentemot Bibeln som enda helig skrift. Språkets begränsningar, 

bokstavliga tolkningar tilltalar ej den nutida människans tänkande. 

Efter att ha insamlat forskningsrön och identifierat ett antal nyckelord kring den nutida människans 

andliga längtan på nationell nivå, övergår vi nu till det enkätarbete som utförts i ett betydligt mindre 

sammanhang – landsbygdsförsamlingens.

103Wiedel 1999, s. 181
104Wiedel 1999, s. 180-185
105Wiedel 1999, s. 191
106Wiedel 1999, s. 228f
107Wiedel 1999, s. 235ff
108Wiedel 1999, s. 106f 
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Enkätresultat, längtan

Frågorna i enkätformuläret är ställda på ett sådant sätt, att de söker vad personerna längtar efter 

gällande gudstjänst och vilka delar som de har svårt för. Resultatet av denna enkätundersökning har 

bearbetats av Jonas Larsson och fyra kategorier har i en dator sorterats fram med en klustrings-

algoritm, som delar in svaren utifrån var intressenivåerna skiljer sig mest åt. De fyra grupperna är:

”G+” (15 personer) som längtar till gudsmötet i gudstjänsten och har en allmänt hög intressenivå. 

”G-” (15 personer) som längtar till gudsmötet, men har en lägre intressenivå i övrigt. 

”EG+” (13 personer) som inte längtar efter gudsmötet, men har en hög intressenivå i övrigt. 

”EG-” (6 personer) som har svårt för gudsmötet och en låg intressenivå.  

   

Utifrån de svar som inkommit har sedan följande tabeller utformats:



Intressenivåerna hos de fyra grupperna som klustrats fram enligt ovan, gav följande resultat:

G+

+Guds ord, gudsmötet, kyrkorummet, predikan, sång, musik, nattvard, gemenskap, eftertanke, 

gudstjänstordningen, stillhet    

-Personlig reflektion från församlingsmedlem

G-

• Gudsmötet, musik, sång, nattvarden, gemenskap, Guds ord, stillhet, eftertanke, predikan, 

barns närvaro
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- Personlig reflektion från församlingsmedlem, kyrkorummet, gudstjänstordningen.

EG+ 

+ Sång, musik, gemenskap, barns närvaro, eftertanke, predikan, kyrkorummet

- Gudsmötet

EG-

+Musik, sång, stillhet

-Gudsmötet, nattvarden, Guds ord, eftertanke, predikan, personlig reflektion från 

församlingsmedlem, barns närvaro, gudstjänstordningen

Generellt sett är den uttryckta längtan stor efter alla kategorier i gudstjänsten, utom personlig 

reflektion från församlingsmedlem. Ett något lägre intresse än övriga visas gällande nattvarden och 

Intresse per innehåll
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igenkännandet i en gudstjänstordning, men de placerar sig ändå över 1,5-linjen som utgör 

neutralläget i skalan på 0-3. Sång, musik, gemenskap och Guds ord är de kategorier som efterfrågas 

allra mest. En intressant detalj är att längtan efter gudsmötet och längtan till kyrkorummet ligger på 

samma höga nivå, lite över 1,8. Gällande frekvensen för olika slags gudstjänster, visas ett något 

högre intresse hos G+ och G- för mässa än för högmässa följt av gudstjänst och familjegudstjänst. 

EG+ visar högst intresse för mässa följt av familjegudstjänst och gudstjänst, medan EG- föredrar 

gudstjänst utan nattvard eller en temagudstjänst. I enkätsvarens kommentarer återkommer ett antal 

ord eller formuleringar som också i viss mån visar på de svarandes längtan. 22 av de svarande 

betonar gemenskapen, med tankar och förslag på hur fler kan mötas inom församlingen. 15 

kommentarer lämnas kring gudstjänstordningen, där många vill bevara traditionen men där förslag 

även ges på hur kompromisser kan göras så att alla blir nöjda. Tydlighet och en enkel grundstomme 

betonas. 14 kommentarer handlar om delaktighet och hur frivilliga bör uppmuntras att till exempel 

vara med och förbereda gudstjänster. Gällande predikan finns 12 kommentarer, som främst betonar 

nödvändigheten av ett modernt och förståeligt språkbruk, längtan efter en predikan om vardagen 

och det egna livet samt möjlighet till både dialog och eftertanke. 8 svarande kommenterar gällande 

sången i gudstjänsten, att man vill ha välkända och lättsjungna psalmer, gärna blandat med nyare 

musik. Möjligheten att få önska psalmer nämns, samt att man vill ha fler musikgudstjänster. 7 av de 

svarande önskar mer av symbolhandlingar, dans eller glädjeyttringar, att man vill uppleva något och 

bli berörd. 
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Sammanfattning av uttryckt längtan i enkätsvaren, gällande gudstjänsten:

G+ Guds ord, gudsmötet, kyrkorummet, predikan, sång, musik, nattvard, gemenskap, eftertanke, 

gudstjänstordningen, stillhet

G- Gudsmötet, musik, sång, nattvarden, gemenskap, Guds ord, stillhet, eftertanke, predikan, barns 

närvaro

EG+ Sång, musik, gemenskap, barns närvaro, eftertanke, predikan, kyrkorummet

EG- Musik, sång, stillhet

Nyckelord: Sång, musik, gemenskap, Guds ord, mötet med Gud och längtan till kyrkorummet. 

Därefter ställdes frågor kring hur ofta de olika typerna av gudstjänst önskas, vilket gav:



Medeltal för antal veckor mellan gudstjänster
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Mässa föredras här framför högmässa. Nattvarden vill man med andra ord gärna vara med på, men 

gärna under enklare former. Därefter önskas gudstjänst och familjegudstjänst oftare än högmässa 

och temagudstjänst. Gruppen EG- vill i princip helt vara utan gudstjänster med nattvard. 

Nyckelord: Enkel nattvardsgudstjänst.
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De tillfrågades även vilka ämnen som upplevs intressanta att samtala om i grupp, vilket gav 

följande tabell:

Andel intresserade för varje samtalstyp
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Gällande ämnen att samtala om i grupp, visar sig följande: 

G+ är mest intresserade av kristen tro, kristet liv, att växa i sin tro och samtal kring bibeltext.

G- visar högst intresse för samtal om att växa i sin tro eller kring en bibeltext.

EG+ vill gärna prata om vad ett kristet liv är, vad livets mening är och samtala kring en bibeltext.

EG- visar ett visst intresse för samtal om barnuppfostran och ett hållbart samhälle. 

I kommentarerna önskar 5 personer alternativa samtalsgrupper kring hur vi kan få fler medlemmar 

och om olika samhällsfrågor i relation till den kristna individen. Kommentarer förekommer också 

om arbetet med gudstjänstutveckling, där man varnar för övertolkning av enkätresultaten. Andra 

uttrycker en positiv förväntan inför fortsatt utvecklingsarbete och ett antal funderar kring vad 

begreppet gudstjänst innefattar. 

Nyckelord: Ett meningsfullt, gott liv och att växa och fördjupas i sin tro. 
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Arbetsgruppen ville även veta vilka typer av frivilligverksamhet som upplevs intressanta att bli 

delaktig i, vilket gav följande resultat:

Andel intresserade för varje typ av 
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G+ sätter praktiska punktinsatser högst, följt av utformning av gudstjänst, sång och musik.



G- sätter högst att utforma gudstjänst, följt av sång, musik och praktiska punktinsatser medan

EG+ satsar helst på punktinsatser av olika slag, men visar även visst intresse för de övriga 

förslagen.

EG- vill gärna vara delaktiga inom sång och musik, någon även inom pyssel och hantverk, 

hembesök, kyrkskjuts och punktinsatser.

Bland kommentarerna i enkäten uttrycks främst längtan efter gemenskap, att känna delaktighet, 

efter dialog, att uppleva något och bli berörd, att uttrycka sig, känna och reflektera och en längtan 

efter trygghet och igenkännande. 

Nyckelord: Att engagera sig, vara med och påverka, bidra praktiskt, utvecklas, gemenskap, 

trygghet, igenkännande, delaktighet och dialog.
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Enkätresultat, spänningar

Områden där spänningar kan uppstå mellan individen och gudstjänsten i Rönö församling, enligt de 

grupper som framkommit ur enkätsvaren: 

Grupp Lågt intresse/har svårt för

G+ (gudsmöte, hög intressenivå) Personlig reflektion från församlingsmedlem.

G- (gudsmöte, låg intressenivå) Personlig reflektion från församlingsmedlem, 

kyrkorummet, gudstjänstordningen.

EG+ (ej gudsmöte, hög intressenivå) Gudsmötet

EG- (ej gudsmöte, låg intressenivå) Gudsmötet, nattvarden, Guds ord, eftertanke, predikan, 

personlig reflektion från församlingsmedlem, barns 

närvaro, gudstjänstordningen



Därefter har möjliga spänningar utifrån kommentarerna i enkätsvaren sammanställts. Följande 

framkom gällande gudstjänst:

 Rädsla för att barnen ska störa i gudstjänsten, en känsla av att de inte tillåts vara med på 

samma villkor som de vuxna. 

 ”Det talas för mycket om synd och skuld och för lite om glädje”. 

 Tiden räcker inte räcker till. 

 Nattvarden upplevs som ”ett begravningståg, det ska vara glädje”. 

 ”Det är viktigt att vi som förtroendevalda och anställda firar gudstjänst för vår egen skull 

och trivs tillsammans”.

 ”De som kommer från verksamheterna ska känna igen folk i gudstjänsterna”. 

 Liturgin bör göras mer förklarande och begriplig. 

 Symbolhandlingar, dans eller glädjeyttringar efterfrågas, att få uppleva något och bli berörd.

Gällande kyrkorummet: 

 ”Kalvfållorna” i de medeltida kyrkorna upplevs hindra interaktion mellan 

gudstjänstdeltagarna.

 ”Kyrkorummet bidrar till känslan av andakt”. 

   31

 ”Rädsla att inte så många andra ska vara där”.  

Kommentarer gällande predikan: 

 Vikten av ett modernt och förståeligt språkbruk, anknytning till vardagen och det egna livet. 

 Möjlighet till både dialog och eftertanke önskas. 

 Alltför ordrika gudstjänster kritiseras, likaså ”Teologiska spetsfundigheter”.

Gällande sång: 

 Kritik gällande psalmer med svåra texter/melodier. 

 Önskan om välkända och lättsjungna psalmer, gärna blandat med nyare musik samt 

möjlighet att få önska psalmer. 

 Fler musikgudstjänster önskas.

Nyckelord: Gudstjänstordningen, ordrikt och krångligt, ej anknytning till vardagen, svåra psalmer, 



kyrkorummets andakt, barns närvaro, språkbruket, synd och skuld, osäkerhet.

ANALYS

Nyckelord i litteraturen gällande den nutida människans längtan: 

*Det hållbara, det genuina, det som finns kvar, svar på andliga frågor

*Teknologi eller urgamla texter och traditioner, modern trostolkning och tradition 

*Gudstjänst inte nytta utan nåd, utrymme för samtal om det svåra, omhändertagande i kris

*Att som individ få tänka fritt, ta del av kyrkans riter och traditioner 

*Kyrka som religiös identitet och kulturarv lokalt, kyrka för befrielse och jämlikhet globalt.

*Egen fördjupning, en annan livsstil, något som engagerar.

*Äkta relationer, personlig erfarenhet, helhet mellan andligt och kroppsligt. Harmoni i sitt inre, i 

samhället och i förhållande till djur och natur. 

*Frihet att söka egna vägar, att bli accepterad som man är, solidaritet, delaktighet och tillhörighet, 

självbestämmande, att vara med och påverka.

*Enkelhet, ordlös gemenskap och tid för reflektion.

*Tradition, relation och engagemang.
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Nyckelord i litteraturen gällande spänningar:

*Patriarkal kyrkostruktur, individens behov av självbestämmande och legitimitet.  

*Alltför tillrättalagd och statisk gudsbild i förhållande till mångfalden i det ”andliga 

smörgåsbordet”. 

*Behov att själv pröva sanningar, mot kyrkans historiska tradition som andlig auktoritet. 

*Att individen i gudstjänsten förväntas möta Gud, andra människor och sig själv, vilket kan 

upplevas som skrämmande på olika sätt.

*Svårigheten för kyrkan att kommunicera med den nutida människan, som vant sig vid ett 

högteknologiskt sätt att förmedla budskap och därmed inte kan ta till sig den traditionella formen 

och språkbruket. 

*En traditionsbunden syn, där individen ses som inkapabel att forma en egen tro. Kyrkans behov att 

bevara lära och tradition i förhållande till egna frågor och längtan att förbehållslöst söka svar, 



individens upplevda ensamhet och en misstro gentemot kyrkans färdiga lösningar. Människan 

behöver ett Du att förhålla sig till, där traditionen får bli viktig på ett djupare plan. 

*Personlig tolkning, kyrkans sanningsanspråk eller kyrka som medvandrare. 

*Människa född i synd eller människa skapad i Gud för att mogna, växa och vara delaktig i 

skapandet. 

*Pluralismen gentemot Bibeln som enda helig skrift. 

*Språkets begränsningar, bokstavliga tolkningar tilltalar ej den nutida människans tänkande. 

Nyckelord från enkätresultatet gällande längtan:

*Sång och musik

*Gemenskap 

*Guds ord

*Mötet med Gud 

*Kyrkorummet  

*Enkel nattvardsgudstjänst

*Ett meningsfullt, gott liv 
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*Växa och fördjupas i sin tro. 

*Engagera sig, vara med och påverka, bidra praktiskt

*Utvecklas, gemenskap 

*Trygghet, igenkännande 

*Delaktighet och dialog

Nyckelord från enkätresultatet gällande spänningar:

*Gudstjänstordningen

*Ordrikt och krångligt

*Svåra psalmer

*Kyrkorummets utformning 



*Barns närvaro

*Språkbruket

*Synd och skuld

*Ej anknytning till vardagen

Gemensamt för litteraturen och enkätresultatet gällande den nutida människans längtan: 

 Mening och mål gällande vardagen och livet som helhet

 Trygghet i en gemensam värdegrund

 ”Det hållbara, det genuina” i litteraturen motsvaras av intresset för samtal kring ett hållbart 

samhälle och barnuppfostran i enkäten (gäller särskilt EG-) 

 Längtan efter helighet återfinns i såväl litteratur som enkät, men beskrivs i enkäten med 

andra ord, som: mötet med Gud, en fördjupad tro, att bli berörd av något (Gud, andlighet, 

musik m m).

 Acceptans, delaktighet och engagemang

 Att känna sig behövd, sedd och hörd

 Den blandning av gammalt och nytt gällande sökande i litteraturen, motsvaras av blandade
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åsikter gällande traditioner, gudstjänstordning och musikval i enkäten.

 Litteraturens skildring av kyrkan som kulturarv, återkommer i enkätresultatets skildrade 

längtan till kyrkorummet.

 Den enkelhet som enligt litteraturen lockar många till klostergemenskapen och 

gudstjänstlivet i Taizé, efterfrågas i enkätresultatet gällande nattvardsgudstjänster.

Skillnader som noterats mellan litteratur och enkätresultat gällande längtan:

 att enkätresultatet i högre grad kopplas till gudstjänstens delar, medan litteraturen mer 

allmänt skildrar mötet mellan individ, religion och gudstjänstliv i stort.

 I litteraturen lyfts det mänskliga ansvaret för djur och natur fram, medan enkätresultatet 

främst betonar barnens plats och rättigheter. Detta kan bero på frågornas utformning och den 

relativt stora andel småbarnsföräldrar som besvarat enkäten. 



 I litteraturen lyfts det ordlösa fram i större utsträckning än i enkäten. Detta kan bero på hur 

frågorna formulerats i enkäten, men också på att de som svarat i högre grad förefaller söka 

en samtalsgemenskap. 

Gemensamt för litteraturen (L) och enkätresultatet (E) gällande spänningar: 

 Att språkbruket i gudstjänsten inte anpassas till den nutida människans behov (L), 

överensstämmer med kommentarer om en svårtydd liturgi och ett omodernt språkbruk (E).

 Upplevelsen att synd och skuld förmedlas i gudstjänsten istället för glädje (E) återkommer i 

skildringar av kyrkans traditionella syn på människan som född i synd (L). 

 Bristen på anknytning till den nutida människans vardag och tankar (E) stämmer med bilden 

av att kyrklig lära och tradition går före den personliga tolkningen (L).

 Rädslan inför att möta sig själv (L) kan knytas till en rädsla över att vara få deltagare i en 

gudstjänst eller som ett uttryckt ointresse för gudsmötet, predikan eller egen reflektion (E).

 En upplevd ensamhet i det egna sökandet och misstro gentemot kyrkan (L) speglas av 

upplevd brist på dialog och tid för eftertanke i gudstjänsten (E).

Skillnader som noterats mellan litteraturen och enkätresultatet gällande spänningar:

 En förklarad och förenklad liturgi efterfrågas i (E) i kontrast mot förespråkande av en 

traditionell högmässa, med ökad lyhördhet för och ett inkluderande förhållningssätt 

gentemot de individer som kommer dit (L). Här återkommer dilemmat huruvida
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 församlingen främst ska värna den minoritet som idag är regelbundna gudstjänstbesökare, 

eller att enklare former istället ska eftersträvas för majoriteten som idag ofta väljer bort 

gudstjänsten.

 Skildringen av en spänning mellan individens behov att söka egna sanningar kontra kyrkans 

tradition som andlig auktoritet (L) skiljer sig, åtminstone vid första anblicken, från ett 

uttryckt ointresse att höra reflektioner från en församlingsmedlem i gudstjänsten 

(enkätsvarens 1,3 där 1,5 är neutralt). Denna spänning kan bero på att den nutida människan 

inte vill höra enbart en persons uppfattning i en fråga, präst eller inte, utan hellre samtalar 

och söker svar tillsammans med andra. Enkätsvaren kan även tolkas som att man hellre 

lyssnar på prästen än på någon annan, vilket kan styrkas av ett förhållandevis högt intresse 

för predikan (1,8 där 1,5 är neutralt) vilket gäller även dem som upplever gudsmötet 

problematiskt eller ointressant. Möjligtvis kan detta bero på en fortsatt stark känsla för 

tradition på landsbygden och ett förtroende för prästen som andlig auktoritet och resurs vid 

frågor kring tro och livsfrågor.  



Slutsatser

Vad säger litteraturen om individens behov och underliggande längtan? 

Ännu spelar Svenska kyrkan och religiositeten en viktig roll i människors liv. Vid stora förändringar 

i livet eller vid plötsliga händelser, utgör kyrkan ännu en trygg plats att söka sig till för att ta del av 

traditionella riter eller för samtal om de eviga frågorna. Kyrkan ses dock inte längre som ensam 

auktoritet när det gäller de andliga frågorna, utan mer som en resurs bland andra. I en tid av religiös 

förändring, längtar individen fortfarande efter andlighet, mening och det långsiktigt hållbara. 

Sökandet kan dock ske på många andra sätt och platser än genom kyrkan, när den personliga tron 

samlas i valfria delar från pluralismens andliga smörgåsbord.  

Hur ser detta ser ut i den lantliga församlingens kontext?

De till synes ytliga önskemålen gällande gudstjänstlivet, kan visa på en djupare längtan. Att sång 

och musik upplevs viktigt, med psalmer som har ett modernt språk och är lätta att sjunga, tror jag 

kan handla om en längtan efter delaktighet, att bli berörd och att utvecklas i sin tro. Önskan efter 

enklare nattvardsgudstjänster och färre ord kan handla om en liknande längtan. Det man inte kan 

följa med i, berörs man heller inte av och känner sig inte delaktig. I enkätsvaren finns också en 

tydlig tendens att vilja vara delaktig på olika sätt, från enskilda punktinsatser till utformande av 

gudstjänster. Några medlemmar som redan är vana kyrkobesökare, upplever istället att den 
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efterfrågade enkelheten riskerar att urvattna helighetsupplevelsen och budskapet.      

Vilka är den lokala församlingens utmaningar idag, utifrån enkätundersökning och 

litteratur? 

Språket i gudstjänsten behöver vara modernt, sparsamt och lätt för både unga och äldre att förstå 

enligt enkätresultatet. I litteraturen nämns särskilt avståndet mellan den nutida människans 

högteknologiska och flerdimensionella kommunikation i jämförelse med kyrkans verbala 

envägskommunikation109. Ett brett utbud av musik för olika sammanhang är nödvändigt, med stor 

lyhördhet och respekt för den enskilda människans tankar och önskningar. Man bör också sträva 

efter en harmonisk helhet mellan moderna inslag och traditionell kyrkomusik. Särskilt viktigt är det 

att psalmerna har texter som människor känner sig hemma i, och melodier som är lätta att lära sig.

109  Modéus 2010, s. 43



I gudstjänsten behöver Guds nåd, upprättelse, helande och glädje ges större utrymme än människans 

synd och skuld. I enkäten framställs istället budskapet som bestående av alltför mycket av synd och 

skuld. I litteraturen beskrivs också en kyrkligt traditionell syn på människan som född i synd, men 

också en syn på människan som skapad i Gud, där livet handlar om utveckling och medskapande.110 

Gudstjänstens predikan behöver också anknyta till människors vardag, för en känsla av delaktighet 

och närhet till budskapet. Här finns kopplingar till litteraturens skildrade behov av att utgå ifrån 

människors behov när religionen tolkas111, vilket också efterfrågas i enkätkommentarerna.

Längtan efter både eftertanke och dialog förefaller vara stor i enkätsvaren. Det är en utmaning att 

utforma ett gudstjänstliv för både dialog och eftertanke. Särskilt stor blir utmaningen när barnens 

behov ska tillgodoses, samtidigt som föräldrar och andra vuxna längtar efter stillhet. I litteraturen 

nämns särskilt behovet av en motkultur med stillhet och eftertanke för den stressade individen112. En 

annan utmaning är att bevara kyrkorummens traditionella prägel som heligt rum, men samtidigt 

hitta praktiska lösningar för rörelse och interaktion mellan människorna i gudstjänsten. I enkäten 

kommenteras svårigheten att se varandra i de fasta bänkraderna, samtidigt som andaktskänslan 

framhålls som viktig. I både litteratur och enkätsvar påvisas också det starka band som människor 

känner till kyrkorummen, som bärare av kultur och tradition113. 
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Församlingen behöver finna vägar att fira gudstjänst, där den nutida individen inkluderas utan att 

kyrkan förlorar det som är värdefullt i traditionen. En skillnad kan här noteras mellan Modéus 

hävdande av högmässan som främsta form för huvudgudstjänst114, i förhållande till viss annan 

litteratur och enkätens uttryckta längtan efter en enklare gudstjänst med nattvard. Modéus menar 

dock att delaktighet skapar förståelse, vilket då skulle skapa en längtan efter högmässans form. 

Längtan efter delaktighet och villigheten att bidra uttrycks också tydligt av många i enkätsvaren, 

både gällande gudstjänst och i andra kyrkliga sammanhang.

Sammanfattning

Den religionssociologiska litteraturen visar hur människan alltmer väljer bort den söndagliga 

gudstjänsten, men fortfarande ser kyrkan som en viktig resurs. Särskilt märks detta vid stora 

110Wiedel 1999, s. 180-185
111Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 152f
112Modéus 2010, s. 114f
113Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s. 72
114Modéus 2010, s. 48f



förändringar i livet, som giftermål, barns födsel eller vid dödsfall. Där söker man sig till kyrkan 

med förväntan om tradition och riter. I enkätundersökningen yttrar sig detta som en längtan efter 

trygghet och igenkännande, möjlighet till reflektion, gemenskap, barns närvaro och en anknytning 

till vardagen. Utmaningen för den lokala församlingen är att göra dessa stunder till värdefulla 

minnen. Genom lyhördhet och nyfikenhet för människors tankar och önskningar, kan musik, texter 

och böner skapa en bro mellan högtid och vardag så att ritens helighet får följa individen vidare ut 

ur kyrkorummet. Kyrkan kan då, om än på ett annorlunda sätt än förut, återigen bli en naturlig del i 

människors liv. 

I Sverige lever människan idag med tre parallella samhällssystem: bondesamhället, industri-

samhället och tjänstesamhället, vilket skildras i litteraturen115. Under bondesamhällets storhetstid 

hade kyrkan en naturlig plats i människors liv, där kyrkoåret följde och skildrade naturens och 

böndernas villkor. I Rönö församling lever bondesamhället kvar i viss mån och intresset för kyrkans 

tradition är därmed fortsatt starkt, inte minst hos de äldre generationerna. I Rönö församling är det 

en utmaning att som församling tillgodose det spektra av längtan som kan rymmas i den 

gudstjänstfirande församlingen. Det är då viktigt att lyfta fram traditionen tillsammans med sådant 

som är positivt i ett nutida tänkande för en ökad känsla av delaktighet hos individen116. 

Industrialismen som följde efter den lilla globaliseringen, medförde hos många ett avtagande 

intresse för religion i takt med att individualismen tilltog. Efter den stora globaliseringen och 
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ingången i tjänstesamhället, har intresset för det andliga återigen ökat117. Den naturliga kopplingen 

till kyrkan under bondesamhällets stora dagar kvarstår dock inte, eftersom individens egna sökande 

ses som viktigare än den institutionaliserade religionen118. Utmaningen för den lokala församlingen 

är att med sina begränsade resurser möta människor där de befinner sig, när individen inte själv 

söker sig till gudstjänsten. Modéus varnar för ett trevnadsinriktat förhållningssätt utan tydligt kristet 

budskap119, vilket i sig kan utgöra en utmaning för dagens församlingar. Utan djupare innehåll i 

verksamheten riskerar intresset hos individen bli av motsvarande grad. Wiedel visar på vikten av ett 

möte mellan den personliga erfarenheten och den yttre informationen – eller mellan tradition och 

person, för att kunna ge en sammansatt gudsbild120. Enkätresultatet visar på spänningar kring bristen 

115Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s.16f
116Modéus 2010, s. 93
117Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004, s.16f
118Pettersson, Edgardh, Bäckström 2004,s. 11f
119Modéus 2010, s. 149
120Wiedel 1999, s. 15



på anknytning till vardagen. Utmaningen för församlingen handlar då om att engagera sig i 

individens sökande utan att tappa traditionen men heller inte defensivt framhålla den som enda 

möjliga väg att gå. 

I litteraturen ges en bild av den nutida individen, som längtande efter värdegrund, mål och mening. 

Efter en lång tid av individualism, globalisering och konsumism, söker man nu sådant som är äkta 

och bestående, gällande såväl andlighet som det materiella121. Människans behov av tillhörighet 

betonas, men också av självbestämmande och sökande efter en personligt utformad tro. I Rönö 

församling yttrar sig detta som en längtan efter ett meningsfullt och gott liv, att utvecklas, känna 

delaktighet, trygghet och igenkännande. Gemensamt för litteratur och enkätresultat, är att färdiga 

lösningar oftast inte tilltalar den nutida människan, som hellre vill reflektera och samtala sig fram 

till svaren på de svåra frågorna tillsammans med andra. Utmaningen kan då ligga i att som 

församling kommunicera på ett sätt som förmedlar kyrkans tro men samtidigt är öppet för 

individens egna tankar.
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Bilaga A) Enkätformulär, enkätundersökning utförd 2010-11.

FRÅGOR KRING GUDSTJÄNSTLIVET 
I RÖNÖ FÖRSAMLING

Vi vill i Rönö församling fråga hur ni ser på gudstjänsten, samtalet och möjlighet till annan 
delaktighet i vår församlingsverksamhet. Svara utifrån dina egna behov, inte vad du tror är viktigt 
för andra. Vi behöver dina svar innan 1:a april, skickade till adressen på det bifogade kuvertet. 
Rönö Församling tackar för ditt bidrag!

Gudstjänsten



Vad längtar du efter att uppleva vid gudstjänst i kyrkan och hur mycket längtar du? 
Markera med kryss. 
 

  Gudstjänstens innehåll Har jag 
svårt för

Inte 
mycket

Mycket
Avgörande 

för mitt 
deltagande

  Möte med Gud, det heliga
  Nattvarden
  Guds ord
  Stillhet/tystnad
  Eftertanke
  Predikan
  Gemenskap
  Sång
  Musik

Personlig reflektion från          
församlingsmedlem  

  Kyrkorummet
  Barns närvaro
  Gudstjänstordningen (igenkännande)
  Något annat:
  

Kommentar kring ovanstående: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tidpunkt för gudstjänst

Söndag:  tid ? _______

Vardag:  tid?  _______   dag?  _____________________

Gudstjänstform Hur ofta, vad passar dig? 
(aldrig, en/vecka, en/månad, en/kvartal)

Högmässa (gudstjänst med nattvard) _______________________________

Mässa (enklare form med nattvard) _______________________________

Gudstjänst (gudstjänst utan nattvard) _______________________________

Temagudstjänst                                   _______________________________



Familjegudstjänst                                   _______________________________

Finns det något som idag gör att du inte kan, vill eller har längtan till att gå på gudstjänst? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Samtal om eviga frågor
Att samtala i grupp betyder mycket för många. Vilka ämnen vill du helst delta i? Kryssa för. 

Vad är kristen tro? [  ] Vad är livets mening? [  ]

Vad är kristet liv? [  ] Familjerelationer [  ]

Att växa i sin tro [  ] Barnuppfostran [  ]

Samtal kring en bibeltext [  ] Ett hållbart samhälle [  ]

Barnens plats i församlingslivet [  ]

Något annat ämne du skulle vilja samtala om?

________________________________________________________________________________



Delaktighet
Delaktighet i församlingen kan ske på flera sätt. Här finns en möjlighet att hitta ett utlopp för dina 
egna förmågor och intresse. Markerat intresse innebär inte att du betraktas som tillgänglig för en 
insats!               

 Utforma gudstjänst [  ]
 Medverka i verksamheten [  ]
 Pyssel, hantverk [  ]
 Hembesök [  ]
 Kyrkskjuts [  ]
 Sång/musik [  ]
 Praktiska punktinsatser [  ]
 Annat: [  ]         __________________________________________

Kontakt
Jag tog emot enkäten vid gudstjänstbesök [  ] eller på annat sätt [  ]
Jag går i kyrkan _______ ggr per år
Är du positiv till att svara på fler frågor för vår församlingsutveckling? Ja/nej ______

Om ja: Mitt namn ___________________________  telefonnr __________________
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