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Abstract 

The Church of Sweden had barely 6.5 million members in 2012. Just over 1% of the members 

visit a church service regularly every Sunday. The number of visitors in worship services has 

diminished continuously for a very long time. From 1990 to 2010, the annual number of visi-

tors at the main worship services has decreased by 50% from 9 million to about 4.5 million. 

The service activities can still be maintained at the current level because the many passive 

members still pays their membership fee. According to the national documents from the 

Church of Sweden the Sunday service is the most important mission. The purpose of this 

study was to analyze the relationship between the mission to celebrate divine worship as the 

official church gives local parishes and how this is perceived by the employees and the elect-

ed officials of the local parish. What are the similarities, differences and tensions between the 

mandate given by the Church of Sweden at the national level and the way performers perceive 

this? The study was based on three main documents: The Church Order for Church of Swe-

den (Kyrkoordningen), The theological basic principles for preparations for a new book of 

Common Prayer (2006), and the Explanations for the Proposal of the Book of Common Pray-

er. Part 1. Finally I analyzed the documentation (2011-2012) for preparation of the parish 

structural regulation on Northern Gotland. From these documents I formed 26 claims about 

the service that was presented to the informants in the attitude survey. The claims were then 

grouped into eight tentative quality dimensions for a "right celebrated worship", namely prac-

tical issues, faith, didactics, emotions, ethics, fellowship, diaconal issues and tradition. The 

empirical study was made in seven parishes in the North of Gotland. The informants were 34 

employees and 40 elected officials. To this survey I added ten semi-structured interviews with 

the same groups. This study has essentially a religious sociological frame of reference. The 

main contribution of theories has been given by Grace Davie, Per Pettersson, Ole Riis and 

Linda Woodhead.  Davie analyzes North European churches which has or has had any ties to 

the State and where the majority of the population belongs to the Church, but very few mem-

bers makes use of church services. Davie has described this in terms like "belonging without 

believing" or “vicarious religion”. Pettersson describes the relationship between the Church 

and the many members in service theoretical terms. He measures the quality of what the 

Church of Sweden offers as a service organization and from a theoretical perspective of this 

service. Riis and Woodhead have mainly contributed to this study through their theories about 

religion and emotions. 
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The result of the study was that the elected officials were slightly more satisfied with the ser-

vice as it is performed today compared with the employees. Overall, it was a surprisingly 

unanimous group that shall plan and develop the service. The elected officials emphasize the 

importance of parish church more than the employees while matters of faith are more im-

portant to the employees. The national documents often points to the importance of tradition. 

This ambition was not found in any of the groups in the study. 

Key words: Church of Sweden, Sunday service, vicarious religion, service theories, elected 

officials, employees, emotion, tradition, parish church, didactics, fellowship, faith, diaconal. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

I Kyrklunda BK spelas det fotboll. Varje söndag är det match mellan Kyrklunda BKs lag och 

något av lagen i de närliggande tätorterna. Kyrklunda BK har en stor supporterklubb. Runt 

70% av hela Kyrklundas befolkning tillhör klubben. Supporterklubbens medlemmar betalar in 

ansenliga summor i medlemsavgifter till klubben varje år. Detta ger förstås klubben resurser 

utöver det vanliga. Det som förvånar de aktiva spelarna i fotbollslaget är att bara en handfull 

av dessa supportrar visar sig på matcherna. Ibland får man spela för helt tomma läktare. Tack 

vare det starka ekonomiska stödet har klubben kunnat anställa duktigt folk som tränare, mark-

nadsförare, ledare för barn och ungdomsgrupper m.fl. Det innebär att Kyrklunda BK spelar 

bra fotboll. Vecka efter vecka fortsätter Kyrklunda BKs fotbollsmatcher varje söndag med 

välbetalda spelare på planen. 

Många i klubben funderar på hur man skall kunna locka sina supportrar till matcherna. 

Man har prövat att byta tid. Ibland har man valt att bara spela varannan söndag i tron att sup-

portrarna är för upptagna för att hinna gå på match varje söndag. Man har prövat att förenkla 

reglerna så att alla skall kunna förstå vad som sker på planen. När det är riktigt lite folk har 

man också förkortat speltiden, ja rentav tagit bort en halvlek. Ingenting tycks ha hjälpt. Sna-

rare har det blivit så att ju mer laget förändrar hur en match skall gå till, desto färre supportrar 

kommer till matcherna. Frågan har förstås infunnit sig på klubbmötena hur länge man skall 

kunna fortsätta att spela fotboll. Det kanske finns annat som man kunde ägna sig åt egentlig-

en. Men kan man vara en fotbollsklubb utan att spela fotboll? 

Med vissa reservationer att jämförelsen mellan en fotbollsklubb och kyrkan har sina bris-

ter vill jag med denna visa på det problem som denna uppsats reflekterar kring.1 Svenska kyr-

kan räknar 2012 med knappt 6,5 miljoner medlemmar. Drygt 1% av medlemmarna går regel-

bundet varje söndag i gudstjänst. Vad händer med en kyrka där gudstjänsten inte längre tycks 

viktig för medlemmarna? I denna studie väljer jag att analysera gudstjänstens relevans dels 

utifrån kyrkans officiella dokument, dels utifrån den lokala kontexten. De officiella dokumen-

ten är framför allt Kyrkoordning för Svenska kyrkan (nedan kallad kyrkoordningen eller för-

1 Att använda idrottsevenemang som en metafor för kyrkan är inte så långsökt som det kan tyckas. Sport och 
religion har en hel del gemensamt vilket religionssociologen Danièle Hervieu-Leger visar i sin bok Religion as a 
Chain of Memory (Hervieu-Léger 2000:54 och 103). 
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kortad KO) och förarbetena till det senaste kyrkohandboksförslaget. Den empiriska studien är 

genomförd i sju församlingar på norra Gotland och består av en attitydundersökning med an-

ställda och förtroendevalda samt semistrukturerade intervjuer med fyra anställda och sex för-

troendevalda. Dessa båda grupper har en nyckelroll i den lokala gestaltningen av gudstjänsten. 

På norra Gotland har man beslutat att genomföra en sammanslagning av sju församlingar till 

ett större pastorat, varför många diskussioner förs kring frågan vad det är att vara kyrka i vår 

tid och på denna plats. Tillgänglig dokumentation från dessa samtal har också utgjort en bak-

grund för studien. 

Jag som skriver har levt i kyrklig verksamhet i stort sett i hela mitt liv. Jag är uppväxt i 

frikyrkan, började arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan när jag var 40 år. Jag är utbil-

dad socionom och familjeterapeut med drygt tio års erfarenhet av kommunal och landstings-

verksamhet fr.a. inom barn- och ungdomspsykiatri. Jag bytte bana och utbildade mig till kan-

tor vid 40 års ålder och körpedagog några år senare. Som kyrkomusiker har jag arbetat tio år i 

församling, nio år inom Svenska kyrkans nationella kansli som musikkonsulent, varit rektor 

för en folkhögskola med kyrklig huvudman samt slutligen arbetat några år som musikkonsu-

lent på stiftsnivå. Jag har alltså erfarenhet från en rad olika områden som Svenska kyrkan 

uppträder på i vårt samhälle. Min bakgrund inom den sociala sektorn har betytt att jag i den 

kyrkliga kontexten intresserat mig särskilt för organisatoriska frågor fr.a. när organisation och 

idé går i otakt. Jag har också anlitats i olika konsultativa eller föreläsningssammanhang för 

frågor kring struktur och organisation. 

Att skriva uppsats ställer en hel del krav på ens omgivning. Tack först till Ingela, min fru 

som står ut med att jag sitter oåtkomlig timme efter timme och som dessutom alltid läser mina 

korrektur och hittar fel som ingen annan hittat. Tack till Per min handledare, som med stor 

omtänksamhet stuvar om i hela materialet då och då. Och förstås tack till alla som deltagit 

från norra Gotlands pastorat. Utan er hade det inte alls blivit någon uppsats. Tack också till 

Martina Wollbo och Martin Modéus, som kommit med värdefulla synpunkter på sluttampen. 

1.1. Syfte och mål 
Enligt Svenska kyrkans nationella dokument så är gudstjänstens firande Svenska kyrkans vik-

tigaste uppdrag. De som skall planera och utföra detta uppdrag i den lokala församlingen är 

anställda och förtroendevalda. Syftet med denna studie är att analysera förhållandet mellan det 

uppdrag att fira gudstjänst som Svenska kyrkan officiellt ger församlingarna och hur detta 
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uppfattas av de anställda och de förtroendevalda i den lokala församlingen. Vilka likheter, 

skillnader och spänningar finns det mellan dessa?  

1.2. Frågeställning 
Svenska kyrkans nationella dokument säger att gudstjänsten är den viktigaste verksamheten 

som kyrkan bedriver, men allt fler medlemmar av Svenska kyrkan väljer allt oftare bort just 

denna. Från 1990 till 2010 har det årliga besöksantalet vid huvudgudstjänster minskat med 

50% från 9 miljoner till knappt 4,5 miljoner (Nyckeln till Svenska kyrkan). Att medlemmarna 

överger Svenska kyrkans gudstjänster är dock inte nytt. 1897 deltog ca 17% av den svenska 

befolkningen i högmässan en reguljär söndag. Motsvarande siffra 1927 var 5,4% och 1987 

2,1% (Bäckström 1990:6). Andelen regelbundna gudstjänstbesökare idag är ca 1% (se nedan 

tabell 1 s. 13). Detta motsvarar, även med hänsyn tagen till befolkningsökningen ungefär en 

halvering av antalet regelbundna gudstjänstbesökare vid varje mättillfälle ovan.2 

Att gudstjänstverksamheten ändå kan upprätthållas på dagens nivå beror på att ”support-

rarna” fortfarande betalar sin medlemsavgift.3 2012 var 67,5% eller nästan 6,5 miljoner av 

Svenska folket medlemmar i Svenska kyrkan (Svenska kyrkans statistikdatabas. Svenska kyr-

kan i siffror). Detta gör Svenska kyrkan till den utan jämförelse största föreningen4 i Sverige. 

Och valet att stå kvar som medlem i kyrkan är vanligtvis aktivt. En studie publicerad 2004 

från Svenska kyrkans nationella nivå visar att de flesta tar avstånd från frågan ”om man inte 

ännu tagit sig för att gå ur” (Bromander 2005:47).  

Hur tänker och förstår de ansvariga på det operationella lokala planet kring uppdraget att 

Svenska kyrkans huvudsakliga uppgift skall genomföras på bästa sätt? Vilka likheter, skillna-

der och spänningar finns det mellan det uppdrag som ges från Svenska kyrkan på nationellt 

plan och hur utförarna uppfattar detta? Detta är den frågeställning som denna studie vill ge 

svar på. 

2 Befolkningen 1897 var nästan fem miljoner. Det betyder ca 850000 regelbundna gudstjänstbesökare, motsva-
rande siffror 1927 var 6 miljoner och drygt 320000 gudstjänstbesökare. 1987 var befolkningn 8,4 miljoner vilket 
betyder 175000 regelbundna gudstjänstbesökare. www.ssd.scb.se/databaser. 
3 För en årsinkomst om 300000 kr är medlemsavgiften drygt 4000 kr om året.  
4 Svenska kyrkans organisatoriska beteckning är formellt trossamfund. Begreppet trossamfund tillskapades som 
ett nytt självständigt rättssubjekt i samband med de förändrade förhållandena mellan Svenska kyrkan och staten 
2000. (Brohed 2005:280. Lag om trossamfund 1998:1593 samt Lag om Svenska kyrkan 1998:1591). 
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1.3. Bakgrund 

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka med rötter i den katolska traditionen. I sina 

grunddrag skulle sannolikt den som firade gudstjänst på Magnus Ladulås tid (Sveriges regent 

1275 – 1290) känna igen sig i dagens gudstjänst. På samma sätt kan den som idag går i en 

katolsk kyrka någonstans i Europa känna igen många moment i Svenska kyrkans gudstjänst.5 

Denna bundenhet till traditionen och till stora delar av den övriga kristenheten skapar stabili-

tet, men komplicerar samtidigt förändringsprocessen för att forma en gudstjänst i en lokal 

kontext. En trög förändringsprocess kan ha sina fördelar, men gudstjänsten löper risk i en 

snabbt föränderlig omvärld att med sitt språk och sin form successivt förlora relevans för 

Svenska kyrkans medlemmar.  

Efter dryga 400 år av ett statskyrkosystem gick stat och kyrka i Sverige skilda vägar år 

2000. Separationen var inget hastigt påkommet beslut. Första initiativet att formellt upplösa 

banden mellan kyrka och stat togs för över 150 år sedan då ett förslag lades fram till 1850 års 

riksdag av riksdagsman P.E. Winge 1850 (Hansson 2001:18). Denna separationsprocess går 

parallellt med och är nära förknippad med en alltmer specialiserad och differentierad sam-

hällsstruktur. Stat och kommun har successivt tagit över den verksamhet som kyrkan ur-

sprungligen initierat som t ex undervisning, sjukvård eller rättsväsende. Edgardh (2010:41) 

beskriver Svenska kyrkans institutionella förändring i fem punkter som samtliga har kommit 

att ha stor betydelse för kyrka och gudstjänstliv:  

• Från institutionell och kollektiv auktoritet i riktning mot individuell  
• Från offentlig roll i riktning mot privat  
• Från enhetlighet i riktning mot pluralism  
• Från obligatorium i riktning mot valfrihet  
• Från producentstyrning i riktning mot konsumentstyrning 

 

Edgardh skriver vidare: ”Individen tänks vara den som väljer, den som konsumerar, den som 

har makten att styra sitt liv, även om det är viktigt att understryka att denna makt i realiteten 

kan vara – och upplevas som – ytterst begränsad”. Bland religionssociologer har denna ut-

veckling beskrivits på lite olika sätt men med likartade resultat nämligen ökad samhällelig 

diversifiering och fragmentisering och fler fria val för individen (Beyer 2006:39, Berger 

1969/1990:137ff, Luckmann 2004:41ff, Pettersson 2000:364). Berger definierar sekularise-

ring som processen där sektorer i samhälle och kultur avlägsnas från religiösa institutioners 

och symbolers herravälde (Berger 1990/1967:107). Religionen blir något man väljer eller väl-

5 Se de teologiska grundprinciperna (kap 2.1) om ”ordo”. s.8. www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken  
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jer bort (Berger 1990/1967:145).  Weber säger att rationellt och målinriktat tänkande ersatte 

både värdebaserat och religiöst baserat tänkande (Furseth & Repstad 2003:112). Pettersson 

beskriver utvecklingen med orden jordbrukslogik och tjänstelogik. I jordbrukarsamhället 

fanns en stark överföring av traditioner och sedvänjor från generation till generation. Industri- 

och tjänstesamhället skapade tydligare gränser mellan generationer, ökad rationalisering, spe-

cialisering och därmed frihet och möjlighet till egna privata val (Pettersson 2000:76ff). I jord-

brukslogikens samhälle fördes gudstjänstseden över från generation till generation. 1850 

skrivs texten till psalmen Härlig är jorden som i vers två formulerar just detta: ”Släkten följa 

släktens gång, aldrig förstummas tonen från himlen” (Den svenska psalmboken, psalm 297). 

Den samhälleliga specialiseringen har inneburit att kyrkan blivit hänvisad till att allt mer ex-

klusivt hantera enbart religiösa frågor. Huvudgudstjänsten, som är den gudstjänst i en försam-

ling som regleras av de nationella dokumenten, torde vara den tydligaste markören för de ex-

klusivt religiösa frågorna. Detta har inneburit att just huvudgudstjänsten alltmer kommit att 

finnas inom det fria valen. Den som går dit har ett personligt intresse av gudstjänsten och det 

denna kommunicerar (Pettersson 2000:347).  

Svenska kyrkans utveckling kan beskrivas som att man gått från makt till marknad. Och 

som marknadsaktör tvingas man acceptera den fria marknadens agenda. Och den ser likartad 

ut oavsett om man saluför matvaror, meningen med livet eller medlemskap i en golfklubb. 

Den som producerar måste lyssna på och försöka förstå den tänkta målgruppen. Bäckström et 

al (2004:36) skriver:  

Detta har medfört en efterfrågan på delvis nya typer av religiösa tjänster och upplevelser, 
vilket religiösa organisationer försöker möta genom ett förändrat och anpassat utbud. De re-
ligiösa organisationernas marknadsorientering kan avläsas i det alltmer differentierade reli-
giösa utbudet och i deras användning av olika typer av nya media för annonsering och mark-
nadsföring.  

I detta sammanhang kan vi konstatera att fr.a. senare halvan av 1900-talet inneburit en stor 

experimentlusta vid utförandet av Svenska kyrkan gudstjänster. Detta belyses mer under ru-

briken Kyrkohandböcker s. 22. 

Svenska kyrkans officiella självbild är att man är en kyrka för alla. Beteckningen som an-

vänds är folkkyrka. Biskopen J A Eklund (1863-1945) hävdade, under det tidiga 1900-talet, 

den nationella folkkyrkan, biskopen i Västerås Einar Billing (1871-1939) lyfte något årtionde 

senare fram folkkyrkan i betydelsen att hela det svenska folket skulle nås av Guds nåd. Folk-

kyrka i vår tid betyder att det är låga trösklar in i kyrkan i motsats till mer konfessionellt pro-

filerade religiösa institutioner (Berntson et al 2012:320; Vikström 2008:51ff; Thidevall 
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2000:37ff och 79; Ideström 2012:8f). I Kyrkoordning för Svenska kyrkan sjätte avd., inled-

ningen. står det:  

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och hand-
ling. Kyrkan har rum 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.  

Folkkyrkobegreppet riskerar att göra perspektivförskjutningen från makt till marknad än mer 

komplicerad. Detta begrepps innehåll har också förändrats i takt med behovet av att formulera 

sig utifrån marknadstänkandets ramar.  

Denna 150-åriga utveckling som beskrivits ovan har successivt inneburit att kyrkans makt 

över staten har förändrats till statens makt över kyrkan. 1982 genomfördes en omfattande 

kyrkomötesreform (Konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:KU 2 om ett reformerat kyr-

komöte m.m. Prop. 1981/82:192) där Svenska kyrkan själv fick makten att besluta (delegat-

ion) bl.a. om kyrkans gudstjänstböcker och därmed hur gudstjänstordningen skulle se ut. Den 

nuvarande Svenska kyrkans handbok och psalmbok som antogs 1986 beslutades för första 

gången av kyrkans egen ”riksdag”, kyrkomötet. 

Ansvaret för den lokala gudstjänsten ligger hos präst och kyrkoråd.  Prästen säger i sina 

prästlöften bl. a. att han/hon skall klart förkunna Guds ord […], och rätt förvalta sakramenten 

(Den svenska kyrkohandboken 1986; Vigningsgudstjänster).  Detta betonas också i kyrkoord-

ningens sjunde avdelning, inledningen:  

… prästen [skall] i trohet mot sitt uppdrag förkunna evangeliet rent och klart, genom dopet 
föra nya människor till kyrkans gemenskap, leda firandet av den heliga måltiden och för-
medla förlåtelse, tröst och hopp. Prästen ska uppbygga och undervisa församlingen i tron, ge 
själavård och utrusta för vittnesbörd och tjänst i världen.  

Det är kyrkorådet som, i samråd med präster och kyrkomusiker beslutar vilka av kyrkohand-

bokens huvudgudstjänster som skall användas. (KO 17 kap 6§). Kyrkoherden beslutar om 

huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning efter samråd med kyrkoråd, präster och kyr-

komusiker (KO 17 kap 8§). Men Kyrkoordningen vidgar ansvarsbegreppet och säger i andra 

avdelningens inledning: ”Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme före-

nar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att försam-

lingens grundläggande uppgift blir utförd”. Detta accentueras ytterligare i sjunde avdelning-

ens inledning:  

Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. […] Förtroendevalda, frivilliga 
medarbetare, anställda och de som vigs till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst ska fullgöra 
de speciella uppdrag som de anförtrotts i solidaritet med Svenska kyrkan och kyrkans tro, 
bekännelse och lära. Alla står i evangeliets tjänst och under dess auktoritet.  
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Två grundprinciper krockar här nämligen den demokratiska (kyrkoråd) och det hierarkiska i 

prästämbetet. Kyrkoordningen betonar vikten av samarbete mellan parterna.  

1.4. Avgränsning 
Den här studien skall ses som en pilotstudie där den empiriska delen omfattar anställda och 

förtroendevalda inom sju församlingar på norra Gotland. Utifrån detta material kan inga slut-

satser dras om hur medlemmar i Svenska kyrkan uppfattar gudstjänsten och hur relevant den 

är för dessa. Denna studie ställer frågorna till de som ansvarar för att gudstjänsten utförs i 

enlighet med de regler och intentioner som de nationella dokumenten anger. Analysen rör hur 

dessa båda grupper uppfattar sitt uppdrag, inte hur de i praktiken utför dessa (ang. kommenta-

rer kring begränsningar i samband med attitydundersökningen se s. 32). Se vidare under ru-

briken Diskussion (s. 59) och Frågor för fortsatt forskning (s. 63). 
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Kapitel 2 Forskningsgenomgång och Teori 

2.1. Forskningsgenomgång 
I min forskningsgenomgång har jag enbart valt svenska studier med fokus på Svenska kyrkan. 

Samtliga studier utom en är initierade av Svenska kyrkan på nationell nivå vilket alltså är 

samma institution som ligger bakom de nationella dokument som analyseras nedan. Referen-

ser till några av dessa studier finns också i de nationella dokumenten som jag analyserar ne-

dan. Genom denna genomgång har de nationella dokumentens intentioner kunnat verifieras, i 

viss mån förstärkas men också problematiserats. Studierna är samtliga kvantitativa och de-

skriptiva. Den studie i forskningsgenomgången som inte initierats av Svenska kyrkan själv är 

Straarup & Ekbergs kvantitativa studie av 6400 medlemmar. Denna studie har en betydligt 

mer polemisk framtoning. Edgardhs studie har en direkt koppling till hennes engagemang i de 

teologiska grundprinciperna (se s.23).  

Ninna Edgardh, präst och docent i kyrkovetenskap i Uppsala har i samband med arbetet 

med det teologiska grunddokumentet inför kyrkohandboksförslaget (s. 23) gjort en genom-

gång av gudstjänstutvecklingen sedan 1986 då den senaste Kyrkohandboken antogs. Edgardh 

redogör för ett par undersökningar, en 1999 där man undersökte antalet gudstjänstbesökare en 

viss söndag. 3% av medlemmarna i Svenska kyrkan besökte då gudstjänsten. SOM-institutet6 

undersökte gudstjänstbesöken 2007 och 9% av medlemmarna uppgav att man besökte en 

gudstjänst någon gång i månaden (Edgardh 2010:52).  

Studien Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svensk samhälle i 

början av 2000-talet (Ahlstrand & Gunner 2008) genomfördes i Enköping 2004-2005 och 

presenterades 2008. Knappt 2000 invånare i Enköping, i åldrarna 18-75 år, fick svara på en 

enkät om deras personliga förhållande till religion och andlighet. Förebilden var den s.k. Ken-

dalsstudien, där man gjorde en motsvarande undersökning i den nordengelska staden Kendal. 

Avsikten med denna studie var att försöka kartlägga om en förskjutning skett från traditionell 

religionsutövning mot ”nyandlighet” av mer österländsk modell. Man konstaterar att det en-

köpingska samhället är mångreligiöst, men den kristna kyrkan är i allt väsentligt dominerande 

och då i synnerhet Svenska kyrkan. Andra religionsföreträdare förekommer i så ringa grad i 

materialet att några mätresultat inte är möjliga att säkerställa. Begreppet ”andlighet” som varit 

tydligt i Kendalsstudien, visar sig inte ha någon större relevans för Enköping. Studien konsta-

6 SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. http://www.som.gu.se 
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terade att enköpingsborna ägnar sig mycket lite åt religiös aktivitet och att den stora majorite-

ten enköpingsbor överlåter de religiösa markörerna på en minoritet (Bromander 2008:74). 

Studien Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid presenterades 2005 

(Bromander 2005). I studien ombads man svara på frågan hur ofta man besöker Svenska kyr-

kan för att fira gudstjänst (Bromander 2005:100). Resultatet framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Frekvens gudstjänstbesök. 

 Någon gång i 
veckan  

Någon gång i 
månaden  

Några gånger om 
året  

Någon enstaka 
gång per år 

Mer sällan eller 
aldrig  

Man 
Kvinna 

1,0% 
1,2% 

3,4% 
3,4% 

22,9% 
29,7% 

42,2% 
45,0% 

30,5% 
20,7% 

 

I kontakterna med Svenska kyrkan har olika ”funktioner” bedömts. Viktigaste upplevelsen i 

kontakten med kyrkan är högtid, traditioner och gemenskap (Bromander 2005:67). En lik-

nande undersökning har genomförts i Luleå stift där de regelbundna gudstjänstbesökarna mot-

svarar 1%, de som går då och då motsvarar 49% och de som aldrig går i gudstjänst är 38%. 

Nästan hälften i denna undersökning ser sig som ”kristna” (Straarup och Ekberg 2012:110, 

127). Trots detta anser 44% inte att frågor om tro och livsåskådning ger skäl till att besöka en 

gudstjänst eller delta i nattvarsfirande. Endast 8% ansåg kyrkan viktig i svåra situationer, 

motsvarande siffra för stillhet är 6%, för att tala om tro och livsfrågor 3% (Straarup och Ek-

berg 2012:130). I studien tar man sin utgångspunkt i kyrkoordningens föreläggande att för-

samlingen skall fira gudstjänst. Författarna skriver:  

I Kyrkoordningen antas människors vilja att fira gudstjänst vara hästen som drar den vagn 
som utgörs av organisationen kyrkan. Man kan undra om Bottneåborna7 i stället ser organi-
sationen kyrkan som den häst som drar vagnen människorna, i detta fall till kyrkans guds-
tjänster” (Straarup och Ekberg 2012:126).  

Kyrkoordningen beskriver en medlemsstyrd organisation men Straarup och Ekberg antyder 

här en misstanke att förhållandet är det motsatta nämligen att kyrkan ses som en serviceorga-

nisation som erbjuder gudstjänster som en av sina tjänster. Detta kan jämföras med Per Pet-

terssons tjänsteteoretiska studie och teori (s.16).  

2011 presenterade Bromander studien Svenska kyrkans medlemmar. Studien genomfördes 

med elektronisk enkät till över 10000 medlemmar av Svenska kyrkan. Insamlingen pågick 

7 Bottneåborna är det namn studien ger på den fiktiva församling om 6400 personer man undersökt. (min kom-
mentar) 
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under sommaren 2010. Studien konstaterar att gudstjänster (ej kyrkliga handlingar8) samlar 

ungefär en fjärdedel av medlemmarna varje år. De flitiga gudstjänstbesökarna motsvarar ca 

6%. De som besöker kyrkan fem eller fler gånger per år är 30%. De yngsta medlemmarna är 

de som har lägst besöksfrekvens (Bromander 2011:95). Det som i studien beskrivs som ”den 

kyrkliga seden” är lägst i storstad med 67% som aldrig besöker en kyrka. Motsvarande siffra 

för glesbygd är 53%. I glesbygd är drygt 10% av medlemmarna flitiga besökare. I enkäten 

ombads man prioritera en rad områden som kyrkan borde ägna sig åt. I svaren prioriteras i 

första hand hjälp till utsatta och satsningar på barn och unga. Gudstjänsten kommer först på 

tionde plats (Bromander 2011:115).  

1990 gjorde Bäckström en studie med titeln Den meningsfulla gudstjänsten. Studien ge-

nomfördes med enkäter i anslutning till en gudstjänst i olika kyrkor. 16 gudstjänster besöktes 

med sammanlagt 1995 besökare. 42% av gudstjänstbesökarna har besvarat enkäten. Bäck-

ström konstaterar att den allmänna tendensen i materialet är att ungdomar går i kyrkan då de 

har något uppdrag, att medelålders söker sig till gudstjänstens gemenskap genom sången och 

musiken och för att komma närmare Gud och äldre för att gudstjänstbesöket är en naturlig del 

av deras kristna liv och veckorytm (Bäckström 1990:52).  

Den forskning jag redovisar här visar att Svenska kyrkan är den dominerande religiösa ak-

tören i vårt samhälle, men få personer utnyttjar Svenska kyrkans tjänster ofta och regelbundet. 

Svenska kyrkans månghundraåriga tradition spelar fortfarande roll för medlemmarnas bild av 

kyrkan, som till synes mer liknar en offentlig serviceorganisation och inte en plats där exi-

stentiella trosfrågor har något väsentligt utrymme. Relationen till kyrkan förefaller åtminstone 

till viss mån vara generationsrelaterad. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Svenska 

kyrkans medlemmars relation till sin organisation kyrkan är komplicerad och svår att förstå. 

Min avsikt är att denna studie skall bidra till att öka förståelsen i fråga om föreställningarna 

om gudstjänstens firande hos de som företräder kyrkan. Har gruppen anställda och förtroen-

devalda samsyn eller ser man olika på detta uppdrag. Min förhoppning är att kunna bidra till 

en fördjupat samtal om Svenska kyrkans identitet och samhälleliga funktion i relation till den 

religiösa markör som gudstjänsten utgör. 

8 Kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans beteckning på dop-, konfirmation-, vigsel- och begravningsgudstjäns-
ter. 
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2.2. Presentation av teori 
Denna studie har i allt väsentligt en religionssociologisk referensram. Gudstjänsten, som den 

centrala religiösa markören för den kristna kyrkan i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet 

har varit föremål för en rad studier, inte minst utifrån det perspektiv jag anför i inledningens 

”fotbollsreferat”. Ett av de viktigaste bidragen till att förstå majoritetskyrkorna i Europa där 

flertalet av befolkningen är tillhöriga, men där bara en minoritet av befolkningen regelbundet 

besöker kyrkorna, har Grace Davie bidragit med. Davie har format två begrepp ”belonging 

without believing”9 och ”vicarious religion”. (Davie 2000, 2002 och 2007). Davie skriver 

”[…] in this part of Europe the characteristic stance in terms of religion is to ’belonging  

without believing’” (Davie 2007:141 och 2000:39ff). De nordeuropeiska länderna har företrä-

desvis protestantiska kyrkor som har eller har haft en nära relation till samhällets maktapparat. 

Här betraktas kyrkorna fortfarande som offentlig verksamhet, ”public utilities” till skillnad 

från t.ex. USA där kyrkorna exponerats på en öppen marknad som föreningar byggda på fri-

villighet och idealitet är grundpelare10 (Davie 2007:12).  

Den kristna traditionen har sedan många århundraden genomsyrat det europeiska sam-

hällets värderingar (Davie 2002:4). Detta innebär att majoritetskyrkornas betydelse inte enbart 

kan mätas i antalet regelbundna kyrkobesök utan går långt utöver dessa och berör områden 

som t.ex. tillhörighet till släkt eller lokalsamhälle, traditioner som gemenskapsmarkörer, kyr-

kobyggnad som historiska bevis etc. Detta konstaterar Davie tar sig uttryck i ”tillhörighet utan 

tro” (min översättning).  Davie säger vidare med inspiration från den franska religionssocio-

logen Danielè Hervie-Legér11: Europeiska samhällen är inte mindre religiösa för att de är 

mer och mer rationella utan därför att de är mer och mer oförmögna att upprätthålla minnet 

som ligger i hjärtat av deras religiösa existens (Davie 2002:20, min översättning). Utifrån 

dessa perspektiv formar Davie teorin om ”vicarious religion” (Davie 2002:19). Teorin om 

”ställföreträdande religiösa” (min översättning) bygger på idén att ett mindre antal personer är 

religiösa, inte bara för sin egen skull, utan också för en större mer tillbakadragen majoritet. 

Denna majoritet uttrycker sitt gillande av minoritetens religiösa intresse, vilket i Svenska kyr-

kan kanske tydligast manifesteras i att man troget betalar sin medlemsavgift till kyrkan. 

9 Den teoretiska bakgrunden till detta begrepp återfinns redan 1994 där hon i boken: “Religion in Britain since 
1945: Believing without belonging” har en omvänd formulering av begreppet. Hon har problematiserat relation-
en mellan belonging och believing i flera böcker och artiklar bl.a. genom att tala om ”belonging without 
believing”. Det är denna sistnämnda formulering som betonas i denna studie. 
10 Davie sammanfattar sekulariseringsprocessen för Europa med uttrycket ”freedom from belief” som ett uttryck 
för att majoritetskyrkornas dominans i samhällsstrukturen har försvunnit. Motsvarande begrepp för USA är rät-
tigheten att tro, ”freedom to believe”. (Davie 2006:281, 289 och 2007:12). 
11 Hervie-Legér beskriver religionen i Europa som “a chain of Memory”. Vårt samhälle genomsyras av religiösa 
strukturer och religiös påverkan utan att vi är medvetna om detta (Hervie-Legér 2000/1993). 
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Denna studie har ett fokus på dessa ställföreträdande religiösa och deras synpunkter på en hur 

en fungerande gudstjänst skall se ut.  

Davies teorier ger förklaringsmodeller för att förstå sekulariseringsprocesser. Teorins 

svaghet rör bl.a. definitionsmässiga oklarheter. Begreppet ”(without) believing” är knappast 

enhetligt för hela gruppen och gränsen mellan de ställföreträdande religiösa och de som låter 

sig företrädas är flytande.12  Dessutom sker ju kontinuerligt i Svenska kyrkan en förändring av 

”belonging” eftersom medlemsantalet sjunker fr.a. efter att stat och kyrka gått skilda vägar 

2000. På vilket sätt det sjunkande medlemsantalet relaterar till ”believing” har medlemsun-

dersökningar av såväl Bromander som Straarup & Ekberg pekat på (se under rubriken ”2.1. 

Forskningsgenomgång”). Dessutom har denna studie visat att tron (believing) har ett väldigt 

litet företräde i gudstjänsten, vilket innebär att det ställföreträdande uppdraget (vicarious) är 

svårare att genomföra. 

Per Pettersson (2000) prövar att se Svenska kyrkan som en tjänste- eller serviceorganisat-

ion, vilket kan jämföras med begreppet ”public utilities” ovan. Han mäter kvaliteten på 

Svenska kyrkans erbjudande utifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv. Pettersson skapar, utifrån 

tjänsteteorier, en modell för att mäta kvaliteten på de tjänster som Svenska kyrkans företrä-

dare utför (jfr ”vicarious religion” ovan) i relation till Svenska kyrkans medlemmar. Jag an-

vänder samma tankekonstruktion i denna studie som Pettersson då han beskriver kvaliteten på 

utförda tjänster som skillnaden mellan den tjänst man upplevt sig få, respektive den tjänst 

man förväntat sig. Där slutar dock jämförelsen, då jag i denna studie begränsat mig till de 

förväntningar som finns hos den kyrkligt aktiva gruppen. Hur synpunkter som framförs från 

denna (initierade) grupp skall betraktas i relation till andra medlemmars synpunkter är förstås 

viktigt, men ligger utanför denna studies syfte.  

Ole Riis´ och Linda Woodheads teorier om känslor i samband med religion har fått en sär-

skild betoning i analysen av studiens resultat. Detta hör dels samman med några kommentarer 

i de intervjuer jag genomfört kring hur viktiga känslor är för hur man upplever gudstjänsten, 

dels att ytterst få kommentarer kring detta finns i de nationella dokumenten. Riis & 

Woodhead utgår från Emilé Durkheims teorier om att alla religiösa upplevelser har bärande 

emotionella delar. Jag beskriver detta närmare under rubriken 5.3.1. Känsla (s.54). Riis & 

Woodhead pekar i sina teorier på att alla känslor kan rymmas inom religiösa uttryck och att 

varje religionsstruktur har sin ”regim” som styr det tillåtna känslospektrat (Riis & Woodhead 

12 Davie är inte främmande för denna kritik och skriver t.ex. i en artikel i Journal of Sociology, augusti 2006: 
“[…] the relationship between certain dimensions of belief and belonging may well be inverse rather than di-
rect.” Davie 2006:276. 
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2010:54ff, 71 och 73). Känslouttrycken i en traditionell protestantisk gudstjänst kanske inte 

tycks så uppenbar, men Riis & Woodhead betonar att den är lika närvarande där som i mer 

emotionellt manifesta religiösa uttrycksformer. Känslouttrycken fungerar bl.a. som en marke-

ring av de som är innanför eller utanför gruppen och kan på det sättet bli ett uttryck för makt 

(Riis & Woodhead 2010:111 och 161). Riis & Woodhead pekar också på objekt som är av 

stor betydelse för känslan. Dit hör fr.a. objekt eller händelser som är förknippade med kultu-

rella uttryck som förekommer i gudstjänsten (Riis & Woodhead 2010:97). Objekten hjälper i 

upplevelsen av det transcendenta (Riis & Woodhead 2010:81). Konsekration och insignation 

används för att ladda objekt med religiös innebörd.13 Nattvardens bröd och vin är kanske det 

tydligaste exemplet i den kristna traditionen (Modéus 2005:290). 

  

13 Se även Gabrielsson 2008:202ff, Steiner 1989 och Armstrong 2011/2009:14–15. 
17 

 

                                                 



 
 

Kapitel 3 Metod och Material 

3.1. Arbetsmodell 
Vad är det som gör en gudstjänst till en rätt firad gudstjänst? Ordet ”rätt” kan tyckas provoce-

rande, men kyrkans officiella dokument ger tydliga anvisningar hur en gudstjänst skall gå till. 

Visserligen ger kyrkohandboken 1986, i jämförelse med tidigare handböcker, betydligt fler 

fria val, men vissa områden och skeenden kan inte utelämnas.  

Jag har valt att formulera åtta tentativa kvalitetsdimensioner för en rätt firad gudstjänst 

med utgångspunkt i analysen av tre nationella dokument samt de intentioner som beskrivs i 

dokumentationen från förarbetena till remissen för pastoratsregleringen på norra Gotland. De 

tentativa kvalitetsdimensionerna är 1) Praktik, 2) Tro, 3) Didaktik, 4) Känsla, 5) Etik, 6) Ge-

menskap, 7) Diakoni och 8) Tradition. Ordningen är helt slumpmässig.  

Här följer en kort beskrivning hur och var de olika kvalitetsdimensionerna framträder (se 

vidare tabell 2 s. 28). De praktiska frågorna om var, när och hur gudstjänst firas återfinns i 

samtliga dokument. Den lokala förankringen (sockenkyrkan) lyfts fram. Kyrkoordningen (se 

s. 21) och förklaringarna till kyrkohandboksförslaget (se s. 25) talar om att gudstjänst skall 

firas på söndagen, med motiveringen att det är den dag Kristus stod upp från de döda. Angå-

ende gudstjänstformen så talar det teologiska grunddokumentet (se s. 23) något motsägelse-

fullt dels om vikten av gemensam kyrkohandbok, dels om behovet av ett varierat gudstjänst-

utbud, då med adress till den lokala församlingen. Dokumenten från norra Gotlands pastorat 

(se s. 27) pekar på att man vill vara en kyrka som vågar bryta mönster. Trons perspektiv besk-

rivs tydligast i de tre nationella dokumenten. Man talar om möte med Gud och Jesus. Nattvar-

den beskrivs som ett sådant möte. Både Kyrkoordning och förklaringar till kyrkohandboksför-

slaget pekar på att i gudstjänsten skall tron få näring. Didaktiken i gudstjänsten handlar om ett 

tydligt, förståeligt och inkluderande språk (teologiska grundprinciper) och ett tryggt budskap 

(Norra Gotlands pastorat). Begreppet ”tryggt budskap” är enligt processledaren Urban Her-

mansson något ”som förstås tillsammans och kan kommuniceras med andra. Tryggt betonar 

att det är något alla involverade har en identitet till och känner hemhörighet med” (Mailväx-

ling med processledaren). Känslor är inte vanligen något som beskrivs i dokument, men 

många av de begrepp som beskrivs i dokumenten är intimt förknippade med känslor. Exempel 

på detta kan vara igenkännande, känsla av sammanhang, medkänsla, hemkänsla. De etiska 

frågorna förekommer mycket sparsamt i samtliga dokument. När samhället beskrivs så rör det 
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etiska ställningstagande, men då ofta i relation till diakonala frågor. Norra Gotlands pastorat 

vill vara en kyrka som verkar i samhället. Alla dokument i denna studie talar om vikten av 

gemenskap. Gemenskap beskrivs som det gemensamma mötet, inkluderande, komma sam-

man, involverande eller samlingspunkt. Delaktighet hör nära samman med gemenskap. Det 

diakonala perspektivet i gudstjänsten tas upp av kyrkoordningen, i förklaringarna till kyrko-

handboksförslaget och i dokumenten från norra Gotlands pastorat. Tradition, slutligen, är ett 

mycket vanligt förekommande begrepp i såväl de teologiska grundprinciperna som i förkla-

ringarna till kyrkohandboksförslaget men återfinns inte alls i dokumenten från norra Gotlands 

pastorat. 

Jag menar inte att dessa dimensioner är exklusiva i betydelsen att de uttömmer allt vad 

som kan sägas om kvalitet i gudstjänsten. Det finns andra dimensioner som kan anföras som 

vägledande för hur man skall fira sin gudstjänst. En alternativ väg som möjligen kunnat ge 

andra dimensioner till denna studie skulle kunna vara att kronologiskt gå igenom gudstjäns-

tens alla moment och be informanten på en skala bedöma hur viktigt varje moment är. Jag 

prövade denna modell i en förstudie, men valde tidigt bort den metoden då den riskerade att 

bli alltför detaljerad ställd i relation till det resultat man kunde förvänta sig.  

Kvalitetsdimensionerna i sig är inte heller exklusiva i relation till varandra. Flera faktorer 

överlappar varandra, och är dessutom i 

olika grad oprecisa. Delaktighet har 

t.ex. med praktikaliteter att göra, tros-

frågor med gemenskap etc. Detta 

illustreras i figur 1.14 Figuren syftar till 

att peka på komplexiteten av förståel-

sen av gudstjänsten. Gudstjänsten för-

stås utifrån olika dimensioner där den 

ursprungliga intentionen (från t.ex. 

nationellt utformade dokument) stän-

digt är föremål för nya förståelser be-

roende på den kontext där gudstjänsten 

för tillfället operationaliseras. Precis 

som de som skrivit och beslutat i 

14 Figur 1 har hämtat inspiration av professorn i litteraturvetenskap, Anders Palms tolkningsnyckel för textförstå-
else. Palm 2002:197.   

Figur 1. Kvalitetsdimensioner 
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normgivande dokument varit beroende av sin kontext för hur man ser och relaterar till guds-

tjänsten så är deltagaren/gudstjänstfiraren detta i varje enskilt fall både som individ och som 

grupp. Skillnaderna mellan den intentionella och den operationella världen är med all sanno-

likhet större ju längre ifrån tradition och kyrklig erfarenhet den gudstjänstfirande befinner sig, 

vilket skulle kunna betyda att behovet av genomtänkta val av t.ex. språk och metaforik för 

förståelsen av gudstjänsten ökar med detta avstånd.  

3.2. Metod 
Den empiriska studien har genomförts i samband med en strukturomvandling för sju försam-

lingar på norra Gotland, nämligen Väskinde, Stenkyrka, Othem-Boge, Gothem, Bunge, Fårö 

samt Forsa församlingar. Jag har genomfört dels en attitydundersökning dels tio semistruktu-

rerade intervjuer. I attitydundersökningen ställs informanten inför 26 påståenden (Se bilaga 1 

s. 68) om den huvudgudstjänst som firas i Svenska kyrkans församlingar. Informanten skall 

pröva om det påstådda upplevs viktigt för honom eller henne, dels med utgångspunkt i hur det 

är idag, dels hur man skulle vilja att det borde vara. Avsikten med attitydundersökningen har 

varit att upptäcka likheter och skillnader i uppfattningarna om hur församlingarnas huvud-

gudstjänst firas idag och hur man skulle vilja att den firades. Personalen har fått fylla i under-

sökningen i samband med personalsamling. De förtroendevalda har fyllt i sina formulär i 

samband med sammanträde med kyrkofullmäktige.  

Undersökningens andra del består av tio semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2 s. 73) 

om vardera ca en timma. Intervjuerna genomfördes först med två provintervjuer, båda förtro-

endevalda samt därefter fyra ur personalgruppen samt fyra ur gruppen förtroendevalda. Kyr-

koherden har valt de fyra ur personalen, indelningsdelegerades ordförande har valt ut de fyra 

förtroendevalda. Så bred representation som möjligt har eftersträvats när det gäller olika pro-

fessioner, manligt, kvinnligt, olika lång erfarenhet och olika församlingar. Frågorna och struk-

turen för dessa intervjuer testades under två provintervjuer ett par månader innan de övriga 

intervjuerna genomfördes. Intervjuerna har företrädesvis skett i församlingshem i anknytning 

till församlingskyrkan. Samtliga intervjuer utom en har bandats och därefter skrivits ner orda-

grant för analys. Formuläret för attitydundersökningen (bilaga 1 s. 68) har varit ett av inter-

vjuinstrumenten vid intervjuerna (s. 73 fråga 7). Intervjupersonerna har kommenterat attityd-

undersökningens påståenden samt fyllt i detsamma. För att kunna hålla isär intervjupersoner-

na, bevara anonymiteten och samtidigt få en lättläst text har samtliga intervjuade försetts med 

nya namn. De anställda har fått kvinnonamn och de förtroendevalda har fått mansnamn för att 

förhindra identifikation via kön. De fyra anställda har namn på ”A” som i anställd.  Namnen 
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är Anna, Alma, Asta och Ada. De förtroendevalda har namn på ”F” som i förtroendevald. 

Namnen är Fredrik, Franz, Filip och Fabian. Personerna i de två provintervjuerna är inte re-

presenterade med något citat i resultatredovisningen eller analysen, varför de får förbli namn-

lösa. Provintervjuerna har dock haft stor betydelse för den slutliga utformningen av såväl atti-

tydundersökningen som de övriga intervjuerna. 

Samtliga informanter i attitydundersökningen och intervjuerna har försäkrats att deras svar 

behandlas konfidentiellt. Ljudfiler och annan dokumentation som kan riskera att informanten 

kan identifieras har förstörts efter att uppsatsen färdigställts. De intervjuade har i introdukt-

ionen försäkrats att om jag bedömer att det finns risk vid citat från intervjun att någon kan 

identifieras får den intervjuade själv ta ställning om uttalandet får stå kvar i uppsatsen eller 

bör tas bort. Jag har inte bedömt att något citat av de intervjuade som använts är av den karak-

tären att det går att härleda till någon viss person. 

3.3. Material 
För den jämförande analysen har jag använt tre av Svenska kyrkans nationellt utfärdade do-

kument i gudstjänstfrågor, nämligen 1) Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 2) de teologiska 

grundprinciper som har legat till grund för arbetet kring det kyrkohandboksförslag som under 

2012 varit föremål för remiss i Svenska kyrkans församlingar samt 3) Förklaringar till för-

slag till ny Kyrkohandbok 2012. Skälet till att jag valt de två sistnämnda dokumenten är att de 

beskriver de senaste uttrycken för Svenska kyrkans intentioner när det gäller gudstjänstens 

firande. Vidare har jag analyserat de dokument som finns från det förarbete som gjorts inför 

sammanslagningen av sju församlingar på norra Gotland till Norra Gotlands pastorat. För 

varje av dessa dokument har jag sammanställt de nyckelord som jag uppfattar som en be-

skrivning av en ”rätt” gudstjänst. Dessa begrepp har påverkat utformningen av de frågor och 

påståenden som återfinns i såväl intervjuerna som i attitydundersökningen och lett fram till de 

åtta kvalitetsdimensionerna (se tabell 2 s. 28) 

3.3.1. Kyrkoordning för Svenska kyrkan 

Gudstjänstlivet i Svenska kyrkan regleras av Kyrkoordning för Svenska kyrkan (1999/2013) 

samt Den svenska kyrkohandboken (1986).  Kyrkoordningen (KO) beskriver församlingens 

uppdrag på följande sätt: Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning samt utöva diakoni och mission (Kyrkoordning för Svenska kyrkan: Andra av-

delningen, Inledningen samt 2 kap. § 1).  Kyrkoordningen skriver vidare i 17 kap. inledning-

en: 
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Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. 
Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på sönda-
gen, Herrens dag. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen 
är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det 
gemensamma mötet med Gud. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för guds-
tjänstlivets utformning och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkovärdarna och den 
gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst. I gudstjänsten 
får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och ge-
menskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om 
evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni.  

Nyckelbegrepp för analysen är:  

• kyrkolivets centrum 
• möta Gud 
• ordet […] förkunnelse 
• sakramenten […] den heliga målitiden 
• söndagen 
• alla är kallade […] till det gemensamma mötet 
• gestaltar tillsammans 
• tron får näring 
• göra kärlekens gärningar 

 

3.3.2. Den svenska kyrkohandboken15 

Sedan Uppsala möte 1593 då Svenska kyrkan bildades som en evangeliskt luthersk kyrka har 

Svenska kyrkan haft sju kyrkohandböcker, 1614, 1693, 1811, 1894, 1917, 1942 samt 1986. 

Varje handbok har noga försökt ta tillvara traditionen från de föregåendes. I Kyrkoordningen 

kap. 18 står det: ”Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade former för 

gemensam tillbedjan”. Eckerdal skriver i förarbetena till Kyrkohandboken 1986:  

Förespråkarna ansåg förnyelsearbetet ofrånkomligt, men det som behövdes var varsam revis-
ion, inte radikal reform. Svenska kyrkans liturgiska arv ägde i sig tyngd, och traditionen ägde 
trots allt fortfarande livskraft. Det som behövdes var jämkningar utan att rubba givna ord-
ningar” (Eckerdal 1974:29).  

Inte sällan har omfattande förarbeten föregått nya kyrkohandböcker. Arbetet med kyrkohand-

boken som antogs 1986 tog hela 16 år.  

15 Den svenska kyrkohandboken reglerar huvudgudstjänsten. Denna skall vara de i Kyrkoordningen för Svenska 
kyrkan förelagda (KO 17 kap §3). Det finns enligt Kyrkohandboken 1986 sex olika former för huvudgudstjänst. 
1) Högmässa som innebär att nattvard firas. 2) En enklare form av gudstjänst med nattvard heter Söndagsmässa. 
3) Vill man fira gudstjänst utan nattvard kallas den gudstjänsten för Högmässogudstjänst. 4) Även denna har en 
enklare form som heter Söndagsgudstjänst. Slutligen kan man som huvudgudstjänst också sätta fokus på barnen 
antingen med nattvardsfirande i en 5) Familjemässa, eller utan nattvardsfirande, 6) Familjegudstjänst. Biskopen 
och stiften har ett övergripande tillsynsansvar för församlingarnas gudstjänstfirande. Domkapitlen är den juri-
diska instans som tar beslut i gudstjänstfrågor. Vill man som huvudgudstjänst fira en gudstjänst som inte finns i 
kyrkohandboken skall detta anmälas till domkapitlet. Förutom när det gäller ändringar i gudstjänstordningen 
(KO 18 kap 6§) beslutar domkapitlet hur ofta en församling måste fira nattvard. (KO 17 kap 5§). 
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1997 inleddes på nytt ett arbete med en revision av 1986 års kyrkohandbok. Ett förslag till 

ny handbok presenterades för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkostyrelsen, år 

2000 (Svenska kyrkans utredningar 2000:1–6).  Kyrkostyrelse och biskopsmöte beslutade 

efter remissbehandling att skjuta arbetet med ny kyrkohandbok på framtiden. Arbetet med 

revision av kyrkohandboken återupptogs 2009 och avslutades 23 maj 2012 då Kyrkostyrelsen, 

beslutade att anta det förslag till ny kyrkohandbok som då arbetats fram (Svenska kyrkans 

utredningar 2012:2 s. 14). Arbetet med detta kyrkohandsboksförslag inleddes med att en ar-

betsgrupp bestående av fyra teologer och en kyrkomusiker 2009 formulerade Teologiska 

grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp16 (benämns i fortsättningen Teolo-

giska grundprinciper). Till grund låg Kyrkostyrelsens direktiv från det arbete som gjorts 

några år tidigare nämligen 

• Att handboken skulle anpassas till den nya bibelöversättning som hade genomförts 
2000,  

• Att en kyrkorättslig och anvisningsmässig anpassning skulle göras i förhållande till 
kyrkoordningen samt  

• Att en bearbetning skulle ske av de liturgiska formuleringarna i syfte att finna ett mer 
inkluderande språkbruk 

Kyrkostyrelsen gav vidare kompletterande direktiv 2006 nämligen att man önskade en ”över-

gripande reflektion över gudstjänstens och de fasta gudstjänstordningarnas roll i kyrkans 

liv”. Reflektionsprocessen skulle avse frågor som: 

• Vad det är att fira gudstjänst som återspeglar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 
i en tid präglad av lokal gestaltning och stor alternativrikedom 

• Vad det är att i den situationen fastställa en gemensam kyrkohandbok 
• Vad det är att säkerställa ett igenkännande från söndag till söndag i den lokala försam-

lingen och geografiskt över landet från kyrka till kyrka.17  

En fokusförskjutning menade arbetsgruppen har skett från 1942 års handbok som pekade på 

vikten av individens möte med Gud medan 1986 års kyrkohandbok fokuserar mer på ”gemen-

skap och delaktighet”. Gruppen konstaterar att gudstjänstutbudet varierats alltmer och att 

Svenska kyrkans församlingar under några decennier haft stor experimentlusta när det gäller 

gudstjänstutformningen.18 Gruppen fastslår att det nu finns en mättnad på förnyelseförsök och 

att gudstjänstens förankring i den lokala församlingen blivit allt viktigare. I sin kontakt med 

Svenska kyrkans gudtjänstliv har man erfarit att språket måste vara inkluderande, att musiken 

16 http://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.  
17 Ur Kyrkostyrelsens direktiv 2006-04-19. Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboks-
grupp s 3. 
18 En av arbetsgruppens medlemmar, Lena Petersson lade 2005 fram sin doktorsavhandling, ”Kärlekens måltid”, 
där hon konstaterar att under åren sedan den senaste kyrkohandboken trädde i kraft har ett stort antal nya mässor 
prövats i Svenska kyrkans församlingar. Petersson 2005: 17ff. I avhandlingens bilagor finns 43 mässor listade 
som behandlats i avhandlingen. Petersson 2005:310ff. 
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är viktig och att gudstjänsten måste inrymma både gemenskap och ett värnande om den egna 

integriteten. När det gäller direktivet om ”vad det är att fira gudstjänst som återspeglar 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i en tid präglad av lokal gestaltning och stor alter-

nativrikedom” valde gruppen att tala om gudstjänsten i relation till den lokala kulturen. Man 

använder begrepp från Lutherska världsförbundets projekt Worship and Culture19 och beskri-

ver gudstjänsten som på en gång ”transkulturell, kontextuell, motkulturell och interkulturell”. 

Gudstjänsten står över kulturerna och är samtidigt en del av (den lokala) kulturen. I detta ut-

manar gudstjänsten kulturen. Slutligen formas gudstjänsten i en kombination av den egna 

tradition och lån från andra kulturer.  

Arbetsgruppen ägnar ett relativt omfattande avsnitt av dokumentet åt gudstjänstens musik. 

Här konstaterar man att det finns ”ett växande behov av liturgiska sånger med annan musika-

lisk grundton än den som i huvudsak präglar HB 86”. Man skriver vidare: ”En evangelisk-

luthersk kyrka har som ett fundament att evangelium ska räckas på folkspråket, vilket rymmer 

utmaningen att detta också måste omfatta musiken i gudstjänsten.” Man konstaterar att detta 

förmodligen är den största utmaning som kyrkohandboksgruppen står inför. 

Arbetsgruppen tar så upp förlåtelsemomentet där man problematiserar frågorna kring 

synd, bikt och förlåtelse i samband med gudstjänstfirande. Individens behov av förlåtelse to-

nas ner medan orättfärdigheter i samhället lyfts fram t ex diskriminering. Man skriver: ”Sam-

tidigt är det särskilt viktigt att uppmärksamma grupper som på olika sätt exkluderas i sam-

hället, så att tillhörighet och gemenskap i gudstjänsten är möjlig för alla”. Man betonar Jesu 

föredöme i hans stöd till marginaliserade och utstötta. 

Predikan, menar man, är en central del av liturgin där Guds ”närvaro och nåd” möter 

människan. Nattvardsfirandets stärkta ställning i Svenska kyrkan och en minskad vördnad 

”som tidigare avhållit människor att gå ofta till nattvarden” är båda tendenser som bejakas 

av gruppen. Delaktighetsperspektivet och vikten av att alla får möjlighet att delta i gudstjänst 

betonas av gruppen. Man ansluter sig till Kyrkoordningens breda inbjudan och skriver: ”Var 

och en som deltar i gudstjänsten måste därför kunna göra det utifrån sina egna förutsättning-

ar, oavsett ålder, kön, sexualitet, klass, fysisk och mental förmåga eller etnicitet”. Man tonar 

samtidigt ner kyrkohandbokens möjlighet att skapa förutsättningar för gudstjänstens öppenhet 

och menar att här vilar ett ansvar på den lokala församlingen.  

19 http://www.lutheranworld.org och http://worship.calvin.edu/resources/resource-library/nairobi-statement-on-
worship-and-culture/.  
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Dokumentet avslutas med slutsatser för handboksarbetet. Man vill att gudstjänsten skall 

erbjuda ”öppna ytor” och egen reflektion där de egna erfarenheterna får utrymme (jfr KO 17 

kap inledningen). Det skall finnas en ”dialogisk utgångspunkt” i momentet ”Ordet”. Predikan 

skall få en lokal ”förankring genom att den förbereds i dialog med flera i församlingen”. Vi-

dare skriver man: ”Den vägledande principen för musiken såväl som för orden i gudstjänsten 

är den evangelisk-lutherska principen att evangelium ska räckas på folkspråket. Gudstjäns-

tens utgångspunkt är att vi som deltar är olika”. 

Nyckelbegrepp för analysen är: 

• traditionen […] livskraft 
• inkluderande (människor kan delta oavsett ålder, kön, sexualitet, klass, fysisk och men-

tal förmåga och etnicitet) 
• återspeglar […] tro, bekännelse och lära  
• lokal gestaltning (gudstjänstutbudet varierats alltmer) 
• stor alternativrikedom 
• gemensam kyrkohandbok (för hela landet) 
• igenkännande (både vad gäller tid och rum) 
• gemenskap och delaktighet 
• språket måste vara inkluderande (folkspråket […] måste omfatta musiken) 

 

I samband med att de nya gudstjänstordningarna skickades ut på remiss har också bifogats 

Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (Svenska kyrkans utredningar 

2012:2). I denna ansluter man sig till de ställningstaganden som de teologiska grundprinci-

perna fastlagt. När det gäller gudstjänstens språk tar man fasta på det kapitel som skrivits om 

detta av Britt G. Hallqvist i förarbetena till 1986 års handbok (Hallqvist 1974:315ff). 

Hallqvist talar här om vikten av att det liturgiska språkets särdrag är ”enkelhet, klarhet och 

koncentration”. Hallqvist är noga med att betona att enkelhet inte är liktydigt med torftighet. 

Klarhet handlar om ”precision och transparens”. I förklaringarna skriver man: ”… intention-

en [måste] vara att så många som möjligt i gudstjänstens texter, musik och gestaltning ska 

känna igen sig själva, sina erfarenheter och sina bilder av Gud” (Svenska kyrkans utredning-

ar 2012:2, s. 38). Delaktighetsperspektivet lyfts också fram. Gudstjänsten skall inte bli ”något 

som några få producerar för andra utan en gemensam handling” (Svenska kyrkans utred-

ningar 2012:2, s. 43). 

Det nuvarande förslaget till kyrkohandbok har minskat antalet förslag till gudstjänstord-

ningar (se not 15 s. 22) genom att föreslå en grundstruktur med fasta och valbara moment för 

högmässa, mässa och gudstjänst. Ordningarna är inte bundna till söndagen utan dessa guds-

tjänster skall kunna firas vilken dag som helst i veckan. Man har skapat en grundstruktur för 

gudstjänsten under rubrikerna Samling, Ordet, Måltiden och Sändning.  
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Nyckelbegrepp för min analys är: 

• ett språk som är enkelt, klart och koncentrerat 
• igenkänning 
• delaktighet 
• möte med Gud och Jesus Kristus  
• på Jesu Kristi uppståndelsedag (söndagen) 
• att människor kommer samman till en gemenskap  
• Guds ord […] blir levande 
• att tron får näring 
• är ett tecken på solidaritet  
• i måltiden förenas människan med Jesus Kristus och med troende i alla tider.  

 

3.3.3.  Norra Gotlands pastorat  

Norra Gotlands pastorat består idag av sju församlingar som driver verksamhet och firar guds-

tjänster i och kring 25 kyrkor. Invånarantalet är ca 11000 varav 8500 är kyrkotillhöriga, vilket 

innebär ca 10% högre kyrkotillhörighet än riksgenomsnittet.  Beslut har under 2012 tagits att 

fr.o.m. 2014-01-01 skall dessa sju församlingar bilda ett pastorat med en kyrkoherde som ar-

betsledare för fyrtiotalet anställda. Personalgruppen har en traditionell kyrklig medarbetar-

struktur med präster, musiker, diakoner, vaktmästare (klockare) och församlingsassistenter. 

Antalet förtroendevalda är 51 personer i fullmäktige samt därutöver sockenråd och kyrkvärdar 

sammanlagt något mer än 150 förtroendevalda. 

Som grund för norra Gotlands kyrkliga strukturförändring har man utgått från frågan: 

”Vad innebär det att vara kyrka på norra Gotland?” Avsikten är att man inte enbart skall 

göra en formell strukturförändring utan också (och i första hand) fokusera på innehållet i kyr-

kans budskap och uppgift. Samtal genomfördes i olika konstellationer under 2011 och 2012.20 

Samtalen inleddes av kyrkorådsordförande och kyrkoherdar, gruppen utvidgades under 2012 

till samtliga präster och förtroendevalda. Även allmänheten inbjöds till samtal. Alla försam-

lingar har varit representerade vid samtalen. Hösten 2012 involverades personalen.  

I mars 2012 anlitades en extern processledare vid samtalen. Han inledde arbetet utifrån tre 

grundfrågor med ledorden: vill-kan-bör. Utgångpunkten för vill-frågan är Svenska kyrkans 

församlingars grundläggande uppdrag att fira gudstjänst, att bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission (Kyrkoordningen andra avd, 2 kap, 1§). Utifrån dessa uppgifter närmade 

man sig frågan om vad Svenska kyrkan kan och bör vara för människorna på norra Gotland. 

20 Samtliga dokument från detta arbete har förmedlats till författaren från indelningsdelegerades ordförande samt 
processledaren Urban Hermansson från Sensus studieförbund. 
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Anteckningarna från två möten i februari och mars 2012 sammanfattas av processledaren i 

följande punkter: 21 

Svenska kyrkan på norra Gotland ska vara: 

• En kyrka som är trygg i sitt budskap 
• En kyrka som är öppen och möjliggör delaktighet 
• En kyrka som syns och deltar i samhällslivet 
• En kyrka som är mötes- och samlingsplats för hela människan 
• En kyrka som vågar bryta mönster 
• En kyrka för och med barn och ungdomar 
• En kyrka som ger plats för människors behov 
• En uppsökande kyrka som bryter ensamheten 

En konsekvensanalys har gjorts av den s.k. referensgruppen som bestod av en mindre grupp 

ledande förtroendevalda och personalrepresentanter, under april 2012 där man tittar på möj-

ligheter och hot. Man såg problem med tillgänglighet om man koncentrerar gudstjänstutbudet 

till några få kyrkor. Om kyrkorna inte används för gudstjänster riskerar dessa att i allt högre 

grad bli museum. Man betonade på olika sätt vikten av att stärka gudstjänstgemenskapen i 

församlingskyrkorna. Förarbetena och denna konsekvensanalys mynnade ut i en remiss som 

skickats ut till kyrkoråden i de sju församlingarna.  

Samtliga församlingar biföll remissen. Två utförligare remissvar hade inkommit vid re-

misstidens slut. Man talade om behovet av förstärkning av diakonin och att en tydlig delegat-

ion ger den lokala församlingen en stärkt ställning. Domkapitlets yttrande ansluter sig till tan-

ken om en stärkt lokalförsamling. Stiftsstyrelsen i Visby stift beslutade i december 2012 om 

en sammanslagning av de nämnda sju församlingarna på norra Gotland. 

Nyckelbegrepp för min analys: 

• trygg i sitt budskap 
• öppen och möjliggör delaktighet 
• delta i samhällslivet 
• mötesplats för hela människan 
• bryta mönster 
• barn och ungdomar 
• plats för människors behov 
• uppsökande som bryter ensamheten 
• sockenkyrkan  
• synlig diakonal och social aktör 

  

21 Här har endast tagits med de punkter som bedömts ha relevans för denna studie. 
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Tabell 2 visar hur nyckelbegrepp som genererats från analysen av dokumenten, påståenden 

och kvalitetsdimensioner relaterar till varandra i studien.  

Tabell 2. Relationen mellan nyckelbegrepp, kvalitetsdimensioner och påståenden. 

Nyckelbegrepp från 

bakgrundsdokumenten 

Tentativa kvalitets-

dimensioner Påståenden i enkäten 

• kyrkolivets centrum 
• på Jesu Kristi uppstån-

delsedag (söndagen) 
• traditionen […] livskraft 
• lokal gestaltning  
• gudstjänstutbudet varie-

rats alltmer;  
• stor alternativrikedom  
• en kyrka som vågar 

bryta mönster 
• sockenkyrkan är viktig 
• gemensam kyrkohand-

bok (för hela landet) 
• igenkännande  
• ändamålsenligt sätt att 

använda kyrkor 

Praktik 

13.  att gudstjänster firas på olika tider under 
veckan 

14.  att man har samma gudstjänstordning 
varje söndag 

15.  att gudstjänst firas ofta i min egen kyrka 
16.  att gudstjänsten är välplanerad 
18.  att gudstjänsten varieras och att man 

prövar olika former 
23.  att många får vara med i genomförandet 

av gudstjänsten 
26.  att jag får fira gudstjänst i min socken-

kyrka 

• möte med Gud och Jesus 
Kristus 

• ordet […] förkunnelse 
• en kyrka som är trygg i 

sitt budskap 
• tron får näring  
• återspeglar […] tro, be-

kännelse och lära 
• Guds ord […] blir levande 
• sakramenten […] den 

heliga målitiden 
• i måltiden förenas män-

niskan med Jesus Kristus 
och med troende i alla 
tider. 

Tro 

2.  att man stärks i sin tro på Gud 
6.  att nattvard firas 
7.  att vi påminns om Jesus, hans liv, död och 

uppståndelse 
10.  att jag får möjlighet att uttrycka min tro 
24.  att gudstjänsten ger mig stillhet 
25. att delta regelbundet i gudstjänster 
 

• ordet […] förkunnelse 
• en kyrka som är trygg i 

sitt budskap 
• tron får näring;   
• återspeglar […] tro, be-

kännelse och lära  
• Guds ord […] blir levande 
• språket måste vara in-

kluderande (folkspråket) 
• ett språk som är enkelt, 

klart och koncentrerat 

Didaktik 

1.  att människor får lära sig om Gud 
4.  att predikan hjälper mig i min tro 
7.  att vi påminns om Jesus, hans liv, död och 

uppståndelse 
9.  att språket i gudstjänsten är lätt att förstå 
17.  att gudstjänsten pekar på att Gud älskar 

oss 
19.  att gudstjänsten är högtidlig 

• gestaltar tillsammans 
• gemenskap och delak-

tighet 
• En kyrka som är öppen  
• igenkännande (både vad 

gäller tid och rum)  
• ändamålsenligt sätt att 

använda kyrkor 

Känsla 
11.  att gudstjänsten ger tröst 
20.  att gudstjänsten ger plats för känslor; all-

var och skratt, glädje och sorg 
24.  att gudstjänsten ger mig stillhet 

• inkluderande  
• människor kan delta 

Etik 5.  att etiska och moraliska frågor lyfts fram 
21.  att kyrkans värnande om de svaga ut-
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oavsett ålder, kön, sexu-
alitet, klass, fysisk och 
mental förmåga och et-
nicitet 

• vara en relevant plats för 
människor 

• delta i samhället,  
• öka antalet kontaktytor 

och samarbeten 

trycks i gudstjänsten 
22.  att gudstjänsten tar upp aktuella händel-

ser i samhället 

• kyrkolivets centrum 
• möte med Gud och Jesus 

Kristus 
• sakramenten […] den 

heliga målitiden 
• i måltiden förenas män-

niskan med Jesus Kristus 
och med troende i alla 
tider. 

• alla är kallade […] till det 
gemensamma mötet  

• gestaltar tillsammans 
• gemenskap och delak-

tighet 
• En kyrka som är öppen 

och möjliggör delaktig-
het 

• göra kärlekens gärningar 
• är ett tecken på solidari-

tet 
• en uppsökande kyrka 

som bryter ensamheten 
• en kyrka som ger plats 

för människors behov 
• lokal gestaltning  
• sockenkyrkan är viktig 
• igenkännande   
• mötesplats för hela 

människan 

Gemenskap 
8. att gemenskapen mellan människor stärks 
12.  att uppleva delaktighet i gudstjänsten 
23.  att många får vara med i genomförandet 

av gudstjänsten 

• göra kärlekens gärningar  
• är ett tecken på solidari-

tet 
• vara en synlig diakonal 

och social aktör 
• en uppsökande kyrka 

som bryter ensamheten 
• en kyrka som ger plats 

för människors behov 

Diakoni 

11.  att gudstjänsten ger tröst 
17.  att gudstjänsten pekar på att Gud älskar 

oss 
21.  att kyrkans värnande om de svaga ut-

trycks i gudstjänsten 

• kyrkolivets centrum 
• på Jesu Kristi uppstån-

delsedag (söndagen) 
• traditionen […] livskraft 
• gemensam kyrkohand-

bok (för hela landet) 
• igenkännande (både vad 

gäller tid och rum) 
• ändamålsenligt sätt att 

använda kyrkor 

Tradition 

3.  att traditioner bevaras 
19.  att gudstjänsten är högtidlig 
26.  att jag får fira gudstjänst i min socken-

kyrka 
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3.4. Utvärdering och kritik av metod 

34 personal av 37 (92%) samt 40 av 53 (75%) av de förtroendevalda har fyllt i attitydunder-

sökningen. Totalt har 74 formulär registerats. Vid 21 tillfällen har jag inte kunnat registrera 

markeringen då den svarande av något skäl lämnat rutan tom eller på annat sätt inte gett tyd-

ligt besked. Detta motsvarar 0,5% av totala antalet svarsmöjligheter. Detta deltagande torde 

innebära att de uppgifter jag fått in kan anses väl representera personal och förtroendevaldas 

erfarenheter och åsikter. Varje grupp som fyllt i formuläret har först fått en muntlig genom-

gång hur formuläret är konstruerat.  

Det mätinstrument jag använder är inte prövat tidigare. En svaghet och styrka är att in-

strumentet avser att mäta flera variabler samtidigt. För att skärpa uppmärksamheten hos in-

formanten har påståendena ordnats slumpvis. Fokus mellan påståendena växlar mellan att 

handla om vad gudstjänsten betyder för mig till vad jag betyder för gudstjänsten. Exempel på 

ett påstående där gudstjänsten blir den ”agerande” är ”att predikan hjälper mig i min tro”. Ett 

exempel på informantens egen aktivitet är ”att jag får möjlighet att uttrycka min tro”. Påstå-

enden av mer kvantitativ karaktär (t.ex. tid och plats) har blandats med kvalitativa som t.ex. 

”att gemenskapen stärks”. Vissa påståenden återkommer också med en något annan formule-

ring. Här redovisas några ”påståendegrupper”. Angående begreppet ”medelvärdesdifferens” 

se s. 33. 

Tabell 3b. Om delaktighet i gudstjänsten 

 Medelvärdesdifferens 

Procent av personalen 
som anser att en 
förändring är viktig 
eller mycket viktig Medelvärdesdifferens  

Procent av förtroende-
valda som anser att en 
förändring är viktig eller 
mycket viktig 

12. att uppleva 
delaktighet i guds-
tjänsten  1,6 68 0,9 73 
23. att många får 
vara med i genomfö-
randet av gudstjäns-
ten  1,8 68 1 63 
 

Här är överenstämmelsen stor mellan påstående 12 och 23.  

Tabell 3c. Läromoment i gudstjänsten. 

 Medelvärdesdifferens 

Procent av personalen 
som anser att en 
förändring är viktig 
eller mycket viktig Medelvärdesdifferens  

Procent av förtroende-
valda som anser att en 
förändring är viktig eller 
mycket viktig 
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1. att människor får 
lära sig om Gud  1,5 71 1 63 
4. att predikan hjäl-
per mig i min tro  1,8 76 0,8 55 
17. att gudstjänsten 
pekar på att Gud 
älskar oss  1 76 0,7 63 
 

De tre påståendena 1, 4 och 17 stöder varandra och bekräftar samtliga behovet av läromoment 

i gudstjänsten.  

Påståenden som berör motsatsförhållande kan också visa på reliabilitet. I påstående 14 och 

18 har jag fått stor skillnad i svaren. 

Tabell 3d. Samma gudstjänstordning eller variation i gudstjänstordningen. 

 Medelvärdesdifferens 

Procent av personalen 
som anser att en föränd-
ring är viktig eller myck-
et viktig Medelvärdesdifferens  

Procent av förtroende-
valda som anser att en 
förändring är viktig eller 
mycket viktig 

14. att man har 
samma gudstjänst-
ordning varje söndag  – 0,3 29 0 30 
18. att gudstjänsten 
varieras och att man 
prövar olika former  0,9 65 1,2 73 
 

Ett av mina tidiga intryck vid registreringen av data var att många kryss framför allt i den 

undre raden var placerade långt till höger, dvs. påståendet beskrev ett område där man verkli-

gen önskade en förändring. I 23 av 26 påståendena menar man att det område som berörs inte 

tillmäts den vikt som det borde ha. Påståendet om traditioner (3), 22 samma gudstjänstordning 

(14) och sockenkyrkan (26) upplever personalen får för stor betydelse idag. För förtroende-

valda finns det inget påstående där nuvarande förhållande är bättre än det man önskar sig. På 

två påståenden anser man att det är bra som det är. Dessa är ”att nattvard firas” (6) och ”att 

man har samma gudstjänstordning varje söndag”(14). Vi kan alltså konstatera att den undre 

radens kryssmarkeringar i de allra flesta fallen hamnat till höger (högre poäng) om den övre 

radens.  

Utifrån dessa iakttagelser ställer jag två frågor till materialet. För det första: styr instru-

mentet med sin utformning svaren i ”instrumentets” riktning, dvs. ”som man ropar i skogen 

får man svar”? Påståendena emanerar ur de dokument som reglerar och ger intentioner till 

22 Siffrorna inom parentes hänvisar genomgående i den fortsatta texten till numret på det kommenterade påståen-
det. 
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gudstjänstfirandet. Som jag skriver under rubriken ”Arbetsmodell” (se s. 19) så säger varken 

de 26 påståendena eller de åtta kvalitetsdimensionerna allt som finns att säga om gudstjäns-

tens kvaliteter. Attitydundersökningen ger en beskuren situationsbild av gudstjänsten som den 

upplevs i församlingarna på norra Gotland av de förtroendevalda och anställda. Analys och 

tolkning måste ställas i relation till detta. 

Den andra fråga jag ställde mig var om svaren innebar en överbetoning på det viktiga, att 

man ställer orimligt stora krav på en förändring av gudstjänsten enligt talesättet ”önska kostar 

ingenting”. Studien ger inte besked om hur informanterna ser på sin egen uppgift i relation till 

en önskan förändring. Kommentarerna kring prästens funktion (se s. 39) tyder på att de flesta 

inte ser sig själva som de som skall genomföra önskade förändringar.  Det skulle alltså kunna 

finnas en risk att man överbetonat ”önskningarna”. Det betyder dock inte att resultatet i sak är 

fel, eftersom instrumentets avsikt är att analysera viljeyttringar i sig och inte i första hand gra-

den av viljeyttringen och inte heller ställa frågan om vem som skall utföra förändringarna. 

Den tydliga förväntan på förändring av gudstjänsten som attitydundersökningen ger ut-

tryck för skall, enligt min mening, tolkas som en frustration över dåligt fungerande gudstjäns-

ter. Jag bedömer inte att här finns en felkälla som motsäger den beskrivningen. Sammanfatt-

ningsvis finner jag att det mätinstrument jag använt mäter vad det åsyftat att mäta. Attitydun-

dersökningens resultat bekräftas i allt väsentligt i intervjuerna. Detta redovisas nedan under 

rubriken ”Analys”. 
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Kapitel 4 Resultat 

Bearbetningen av attitydundersökningen (se bilaga 1 s. 68) har skett i ett excel-dokument där 

bedömningen av påståendenas skala från oviktigt till mycket viktigt har fått siffran 1 till 6 där 

oviktig är =1 och siffran 6= mycket viktig. I diagrammen nedan har skalan beskrivits med 

”oviktigt” (1), ”ganska oviktigt” (2), ”mindre viktigt” (3), ”ganska viktigt” (4), ”viktigt” (5) 

och ”mycket viktigt” (6). Varje påståendes aritmetiska medelvärde har så beräknats. Ju högre 

medelvärde, desto viktigare anses det område vara som påståendet behandlar. Medelvärdena 

har så jämförts mellan hur man uppfattar att det är (den övre raden för varje påstående i enkä-

ten) och hur man skulle vilja att det var (den undre raden för varje påstående i enkäten). Jag 

har så fått fram en medelvärdesdifferens som beskriver gapet mellan upplevd (Min upplevelse 

hur det är) och förväntad (Hur jag skulle vilja att det var) kvalitet.  Differensen i medelvärde 

är uträknat så att jag subtraherat värdet för förväntad kvalitet med hur man upplever att det är 

idag. Det innebär att om man anser att något område som påståendet berör inte fungerar till-

fredsställande idag har man fyllt i motsvarande en lägre siffra i raden för hur det är idag och 

en högre siffra hur man vill ha det. Medelvärdesdifferensen blir då över 0. Om man tvärtom 

anser att påståendet beskriver något som inte i framtiden borde vara så viktigt blir medelvär-

desdifferensen mindre än 0 och får alltså ett minustecken. Medelvärdesdifferenserna måste 

dock ses tillsammans med antalet markeringar för när man bedömer ett påstående som viktigt 

eller mycket viktigt. Hypotetiskt kan ju medelvärdesdifferensen vara stor men i bedömningen 

är inte påståendet som sådant särskilt viktigt. Tabell 3 visar resultatsammanställningen av 

attitydundersökningen med personalens respektive de förtroendevaldas bedömning enligt 

ovan av vad som är viktigt eller mycket viktigt i påståendena.  Kvalitetsdimensionerna och 

påståendena har samma uppställning som i tabell 2, vilket bl.a. innebär att samma påstående 

kan återkomma vid olika kvalitetsdimensioner. Antalet markeringar är omräknade i procent 

av hela gruppen personal respektive förtroendevalda. 23 I det fall markeringar utelämnats av 

informanterna (se s. 30) har hänsyn tagits till detta vid beräkning av procenttalet. Medelvär-

dena är beräknade med en decimal och varierar mellan högsta värde 5,6 och lägsta värde 2,6. 

Differenser i medelvärde varierar mellan 2,0 och -0,3. Minusresultat i medelvärdesdifferen-

serna är rödmarkerade.  

23 En annan möjlig analysmodell hade varit att redovisa medelvärden tillsammans med medelvärdesdifferenser. 
Jag valde istället att modellen med relativa tal (procentsatser) för de två rutorna längst till höger med poängvär-
dena 5 och 6 (viktigt och mycket viktigt). Valet är kanske en smaksak, men jag upplevde att den resultatredovis-
ning jag använt blev tydligare. 
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Tabell 4. Resultatet i procent av personalens och förtroendevaldas attitydundersökning samt medelvärdesdifferenser. 

   

Personalens marke-
ringar i procent av 
hela personalgrup-
pen 

Förtroendevaldas 
markeringar i procent 
av hela förtroende-
mannagruppen 

Medelvärdesdifferenser 

 Kolumnnummer 1 2 3 4 5 6 7 

  Påståenden 
 

Min 
upple-
velse hur 
det är, 
viktigt 
och 
mycket 
viktigt 

Hur jag 
skulle 
vilja att 
det var 
Viktigt 
och mkt 
viktigt i 
procent 
av hela 
gruppen 

Min upp-
levelse 
hur det är  
Viktigt och 
mkt viktigt 
i procent 
av hela 
gruppen 

Hur jag 
skulle vilja 
att det var 
Viktigt och 
mkt viktigt 
i procent 
av hela 
gruppen 

Medel-
värdes-
diffe-
rens 
personal 

Medel-
värdes-
diffe-
rens 
förtro-
ende-
valda 

Skillnad i 
medel-
värdes-
differens 
mellan 
grupper-
na.  

Praktik 
  
  
  
  
  
  

13. att gudstjänster firas 
på olika tider under veckan  15 59 20 40 1,7 0,8 0,9  

14. att man har samma 
gudstjänstordning varje 
söndag  35 29 23 30 – 0,3 0,0 – 0,3  

15. att gudstjänst firas 
ofta i min egen kyrka  32 38 15 44 0,4 0,7 – 0,3  
16. att gudstjänsten är 
välplanerad 47 71 40 68 0,8 0,9 – 0,1  

18. att gudstjänsten varie-
ras och att man prövar 
olika former 32 65 26 74 0,9 1,2 – 0,3  
23. att många får vara 
med i genomförandet av 
gudstjänsten 24 68 28 63 1,8 1,0 0,8  

26. att jag får fira guds-
tjänst i min sockenkyrka 32 29 28 60 – 0,1 1,0 – 1,1  

Tro 
  
  
  
  

2. att man stärks i sin tro 9 79 28 63 2,0 1,1 0,9  

6. att nattvard firas  41 56 40 38 0,4 0,0 0,4  
7. att vi påminns om Jesus, 
hans liv, död och uppstån-
delse  44 79 51 59 1,0 0,3 0,7  

10. att jag får möjlighet 
att uttrycka min tro  18 65 25 48 1,6 0,5 1,1  

24. att gudstjänsten ger 
mig stillhet  44 71 48 75 0,5 0,7 – 0,2  
25. att delta regelbundet i 
gudstjänster 29 65 13 50 1,1 1,3 – 0,2 

Didaktik 
  
  
  
  
  

1. att människor får lära 
sig om Gud 18 71 30 63 1,5 1,0 0,5  

4. att predikan hjälper mig 
i min tro 12 76 33 55 1,8 0,8 1,0  
7. att vi påminns om Jesus, 
hans liv, död och uppstån-
delse 44 79 51 59 1,0 0,3 0,7  
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9. att språket i gudstjäns-
ten är lätt att förstå 38 88 48 85 1,5 1,2 0,3  

17. att gudstjänsten pekar 
på att Gud älskar oss 38 76 36 64 1,0 0,7 0,3  
19. att gudstjänsten är 
högtidlig 24 38 30 50 0,2 0,4 – 0,2  

Känsla 
  
  

11. att gudstjänsten ger 
tröst  18 79 33 78 1,7 0,9 0,8  
20. att gudstjänsten ger 
plats för känslor, allvar och 
skratt, glädje och sorg 35 79 21 92 1,2 1,6 – 0,4  

24. att gudstjänsten ger 
mig stillhet 44 71 48 75 0,5 0,7 – 0,2  

Etik 
  
  

5. att etiska och moraliska 
frågor lyfts fram 15 76 33 68 1,6 1,0 0,6  

21. att kyrkans värnande 
om de svaga uttrycks i 
gudstjänsten  38 91 36 82 1,4 1,2 0,2  

22. att gudstjänsten tar 
upp aktuella händelser i 
samhället  35 74 45 88 1,0 1,1 – 0,1  

Gemenskap  
  
  

8. att gemenskapen mel-
lan människor stärks 24 97 20 85 2,0 1,9 0,1  

12. att uppleva delaktighet 
i gudstjänsten  26 68 40 73 1,6 0,9 0,7  

23. att många får vara 
med i genomförandet av 
gudstjänsten  24 68 31 66 1,8 1,0 0,8  

Diakoni 
  
  

11. att gudstjänsten ger 
tröst  18 79 33 78 1,7 0,9 0,8  

17. gudstjänsten pekar på 
att Gud älskar oss 38 76 36 64 1,0 0,7 0,3  
21. att kyrkans värnande 
om de svaga uttrycks i 
gudstjänsten 38 91 35 80 1,4 1,2 0,2  

Tradition 
  
  

3. att traditioner bevaras 62 50 50 50 – 0,3 0,3 – 0,6  

19. att gudstjänsten är 
högtidlig  24 38 30 50 0,2 0,4 – 0,2  

26. att jag får fira guds-
tjänst i min sockenkyrka 32 29 28 60 – 0,1 1,0 – 1,1  

 

Av de anställda är 21 kvinnor och 13 män, 61% kvinnor och 39% män. Motsvarande siffror 

för de förtroendevalda är 19 kvinnor och 21 män. Medelåldern för de anställda är något lägre 

än för de förtroendevalda. De anställda befinner sig i åldersspannet 41-50 år medan de förtro-

endevalda vanligen befinner sig mellan 61-70 år. 
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Diagram 1. Åldersstruktur 

 

Hur länge har respektive grupp varit verksam inom kyrklig verksamhet? Båda grupperna har 

fått kryssa i intervall om fem år.  

 

Diagram 2. Hur länge har du varit verksam i kyrkan? 

 

Över hälften av de förtroendevalda har varit verksamma inom kyrkan mindre än 10 år medan 

merparten av de anställda varit engagerade inom kyrkan i 21 år eller mer. De förtroendevalda 

är äldre, men har varit verksam i kyrkan något kortare tid, medan gruppen anställda är yngre 

och har längre erfarenhet av att leda kyrklig verksamhet.  
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Hur ofta deltar man i gudstjänstlivet? Jag har här jämfört den med hur ofta föräldrarna bru-

kade gå i gudstjänst.  

 

 

Diagram 3. Hur ofta deltar du respektive deltog dina föräldrar i gudstjänster?  

 

Förutsättningarna för deltagande i gudstjänsten ser olika ut för grupperna. T.ex. sker de an-

ställdas gudstjänstbesök ibland i tjänsten. Frågan om gudstjänstbesök utanför arbetstid har 

inte ställts. Flera av de anställdas föräldrar besökte aldrig en gudstjänst. På en skala från 1-5 

där 1= aldrig, 2= någon enstaka gång, 3= några gånger per år, 4= en gång i månaden och 5= 

varje vecka så är medelvärdet för gudstjänstbesök hos personalen 4,7 medan motsvarande 

siffra för förtroendevalda är 3,8. För personalens föräldrar är motsvarande medelvärde 2,9, för 

förtroendevalda 3,4. Förtroendevalda fortsätter i högre grad familjens gudstjänstsed, medan 

valet att arbeta i kyrkan kan innebära ett starkare ställningstagande för att gå i gudstjänst. 

Möjligen spelar generationsvariationer också in här. Ett av påståendena i attitydundersök-

ningen (25) handlar om hur ofta man går i gudstjänst. Personalen anser i högre grad än de 

förtroendevalda att de vill gå i gudstjänst oftare, dvs. de uttrycker i hög grad att detta borde bli 

viktigare i framtiden. 65% av personalen önskar en förändring (viktigt eller mycket viktigt). 

De förtroendevaldas medelvärdesdifferens (se s. 33) är något högre, 1,3 (mot 1,1 för persona-

len) vilket indikerar att man i högre grad är missnöjd med hur det är idag, men är inte fullt 

lika intresserad av en framtida förändring. 51% av de förtroendevalda har kryssat för viktigt 

eller mycket viktigt. 
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Kolumn 7 i tabell 4: Skillnaderna i medelvärdesdifferenser mellan grupperna, beskriver 

en sammanfattning av resultaten. Ett plusresultat visar att personalen är mer missnöjd med 

nuvarande förhållande än de förtroendevalda och följaktligen visar ett minusresultat mer 

missnöjda förtroendevalda än personal. Förtroendevalda är i allmänhet något mer nöjda med 

gudstjänsten så som den ser ut idag jämfört med personalen. För 18 påståenden ligger medel-

värdesdifferensen under 0,5 (plus eller minus), vilket gör att vi kan konstatera att det är en 

förhållandevis enig grupp som operationellt skall planera och utveckla gudstjänsten i norra 

Gotlands pastorat. De medelvärdesskillnader mellan grupperna som är störst rör sockenkyr-

kan (26) där de förtroendevalda visar ett tydligare missnöje än personalen. Personalen kan 

också i betydligt högre grad tänka sig att fira gudstjänst på olika tider under veckan (13). Frå-

gor om tro verkar också vara angelägnare för personalen (2, 4 och 10). (Se vidare tabell 4 s. 

34).  

4.1. Gudstjänsten – den viktigaste verksamheten? 

Intervjuerna har inletts med en introduktion som beskrivit att intervjun gäller gudstjänsten i 

allmänhet i Svenska kyrkan och huvudgudstjänsten i synnerhet. Öppningsfrågan i intervjun 

(se bilaga 2 s. 73) har varit vad man anser vara kyrkans viktigaste uppgift. Trots den inle-

dande informationen så är det vanligaste svaret att den viktigaste verksamheten är den för 

barn och unga, diakoni och musik. ”Gudstjänsterna har en väldigt liten del i det centrala” 

säger en av de intervjuade (Franz) på en direkt följdfråga. Associationerna kring gudstjänster 

går åt olika håll. Någon tänker i första hand på platsen där gudstjänsten firas, en annan reflek-

terar kring samhällets sekularisering. Stillhet är ett viktigt ord för några när det gäller guds-

tjänst. ”En lugn behaglig stund. En bra gudstjänst gör att jag blir varm, den förmedlar 

värme” säger Anna. Utrymme för eftertanke, mötet och glädje är ord som också hör till asso-

ciationerna. På frågan om någon positiv gudstjänstupplevelse i samband med huvudgudstjänst 

kan ingen erinra sig någon sådan. Däremot finns positiva upplevelser kring andra gudstjäns-

ter. Asta och Filip lyfter fram passionsandakter som positiva upplevelser. Det är det stilla, 

enkla och intima som formar de positiva minnena. Flera påpekar att en bra gudstjänst måste 

innebära att jag som individ får en plats och blir accepterad som den jag är. Acceptansen kan 

gälla allt från att ens egna barn skall få plats i gudstjänsten till att man måste känna sig fri att 

avstå från t.ex. nattvarden. 

Ett par av de intervjuade skulle vilja se att det som sker i familjegudstjänstens skulle lyftas 

in i högmässan. Alma säger: ”Gudstjänsten skall rymma allting. Som på familjegudstjänster”. 

På frågor om vad som är bra gudstjänster väljer flera att svara representativt dvs. man beskri-

ver vad man tror att andra vill ha. Både anställda och förtroendevalda är ju talespersoner för 
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andra (jfr Davies teorier om vicarious religion). ”Vill inte synas men jag gör det jag gör åt 

andra. Jag vill göra en god insats. Vill inte uttrycka en egen tro, men hjälper gärna andra på 

vägen.” säger Fabian.  

På frågan om gudstjänstens relevans svarar Franz: ”I alla år så har jag läst predikoturer-

na. Det lockar inte särskilt mycket det som står i predikoturerna. Jaha – söndag 10:00 mässa, 

Larsson, Jönsson och Persson. Jiippii! På fredagen bör det annonseras på central plats i byn: 

På söndag har vi gudstjänst – vet ni vad vi kommer att tala om där? Vi kommer att tala om liv 

och död. Våga adressera de viktiga frågorna i livet.”  

4.2. Praktik 

Attitydundersökningen har inget påstående som direkt fokuserar på gudstjänstens ansvarsfrå-

gor. Efter påståendena finns en ruta där möjligheter ges för kommentarer. I svarsformulären 

finns sammanlagt tio kommentarer. Sju av dessa pekar på prästens nyckelfunktion i guds-

tjänsten. Två kommentarer uttrycker att detta borde förändras: ”Om fler än prästen deltar 

förstår man att Gud berör fler” och ”För övrigt tror jag mycket på medverkan från andra än 

de anställda (och absolut fler än prästen) - människor behöver behövas”. Övriga kommenta-

rer konstaterar, utan att till synes värdera, att upplevelsen av att gudstjänstens relevans beror 

på prästen. Bilden av prästens centrala roll bekräftas i intervjuerna och kan närmast beskrivas 

som en existentiell reflektion. Prästens insats beskrivs som avgörande för om gudstjänsten blir 

meningsfull eller meningslös. I intervjuerna kan man märka en försiktighet att uttala sig om 

gudstjänsten därför att den är så prästfokuserad. Alla uttalanden riskerar att bli till personan-

grepp. Filip beskriver hur prästens predikan vid ett tillfälle närmast gav euforiska upplevelser, 

medan samme Filip i detalj redogjorde för hur en annan präst ”talar innan han/hon tänker”. 

Ada avslutar en av sina repliker med ”… men om inte prästen vill ha dom så går det inte 

ändå”. Frågan gällde psalmval. På frågan om fler skulle kunna engageras svarar Alma: ”Är 

tveksam till om det skulle kunna gå. Folk är inte vana vid något annat. Det är planerat åt 

dom”. Påståendet ”att många får vara med i genomförandet av gudstjänsten” (23) berör både 

delaktighet och ansvar. Här menar både förtroendevalda och anställda att en förändring är 

nödvändig. Medelvärdesdifferensen för anställda är 1,8, för förtroendevalda 1,0. Den lägre 

siffran på medelvärdesdifferensen för förtroendevalda hör sannolikt samman med att de har 

lägre förväntan på delaktighet och redan upplever ett visst mått av delaktighet.  

Personalen är missnöjd när det gäller tider för gudstjänsten (13). Man vill kunna ha guds-

tjänster på olika tider. Skillnaden i medelvärde är 1,7. De förtroendevalda är mer nöjda och 

har en differens i medelvärde på 0,8. 60% av personalen (viktigt eller mycket viktigt) anser att 
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man bör vara mer flexibel med gudstjänsttiderna mot 40% av de förtroendevalda. Söndagen är 

inte självklar som gudstjänstdag för de intervjuade. Flera svar hänvisar till stressade barnfa-

miljer eller andra praktiska omständigheter som gör att söndagen snarast ter sig olämplig. 

Asta säger: ”Jag tror det är olika tider för olika perioder i livet. Det är häftigt också att tänka 

sig att ha en dag då man inte känner måsten, ungefär som budordet att helga vilodagen”. En 

reflektion som framskymtar i några svar är att söndagen ändå har en rituell laddning som möj-

ligen går förlorad om man flyttar gudstjänsten till andra tider.  

Var skall gudstjänst firas? Bland personalen är medelvärdesdifferensen 0,4 respektive 0,1 

för påståendena 15 respektive 26. Markeringarna är dessutom jämnt fördelade på samtliga sex 

positionerna. Personalen är alltså ganska nöjd med hur det ser ut och kan tänka sig att fira 

gudstjänst i olika kyrkor. Att de förtroendevaldas motsvarande siffror är högre, 0,7 respektive 

1,0 är knappast förvånande. De förtroendevalda har ju en uttalad roll att vara talesperson för 

den egna socknen och församlingen. Bland de förtroendevalda finns ett tydligt missnöje med 

hur det är idag. Om man slår samman markeringarna för påstående 15 och 26 har 30 personer 

markerat rutan för mycket viktigt, vilket är bland de högsta noteringarna för denna ruta i hela 

materialet. 60% av de förtroendevalda vill ha en ändring (viktigt eller mycket viktigt) mot 

sockenkyrkan mot 29% för personalen. På frågan om var gudstjänsten bäst äger rum finns 

inga entydiga svar i intervjuerna. För några är kyrkorummet viktig och då oftast i sockenkyr-

kan. Ada och Filip beskriver upplevelsen av Gud som starkast i naturen. Flera är oroliga för 

att sockenkyrkan skall användas mindre i det nya pastoratet. Storpastoratet innebär en risk att 

man tappar traditionen att gå i kyrkan.  

I attitydundersökningen uttrycks från båda grupperna ett visst missnöje med gudstjänst-

planeringen. Skillnaden i medelvärde för personalen är 0,8 och för förtroendevalda 0,9. Båda 

grupperna anser att planering är mycket viktigt. Planering skulle kunna förbättras menar 71% 

av personalen (viktigt eller mycket viktigt), respektive 63% av de förtroendevalda. Planering-

en av gudstjänster förefaller av intervjuerna att döma fungera tillfredsställande. Snarare menar 

man att för välplanerade gudstjänster kan leda till stelbenthet och hindra spontanitet. Ada på-

pekar ”Det är när man följer ramarna så strikt så det inte ens finns utrymme för att fumla 

med kollekten” Samtidigt är flera noga med att påpeka gudstjänsten skall vara högtidlig. Det 

skall kännas att man är på en gudstjänst. Filip efterfrågar att få vara med i planeringen och 

Franz menar att förberedelse och planeringen inte har fungerat är när det inte flyter ”[…] man 

märker att det inte stämmer med dom som arbetar, mellan kantor och präst. Man har inte 

fokus på vad som skall hända”. Flera har använt ordet ”flyter” som beskrivning på en funge-

rande gudstjänst. Användandet av agenda nämns i samband med planering. Alma och Asta 
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skulle önska större frimodighet att inte använda agendor. Bruket av agenda är slentrian och 

man menar att folk skulle hänga med utan agendor. Risken påtalas att agendan kommer emel-

lan mötet med Gud och människor menar man. 

Två påståenden handlar om gudstjänstordning utifrån två olika håll. Det ena har fokus på 

samma gudstjänstordning söndag efter söndag (14), det andra föreslår variation och nya for-

mer (18). Personalen vill inte låsa sig i en gudstjänstordning från söndag till söndag. Medel-

värdesdifferensen är -0,3 dvs. man tycker att det är för starkt betonat idag med samma guds-

tjänstordning och skulle vilja ha det mindre reglerat. De förtroendevalda är nöjda med hur det 

ser ut idag med medelvärdesdifferens 0,0. Påståendet om att gudstjänsten skall varieras ger 

annorlunda besked. De förtroendevalda önskar friare gudstjänstformer med medelvärdesdiffe-

rensen 1,2 och med 73% som anser att en förändring är viktigt och mycket viktigt. Persona-

lens medelvärdesdifferens är 0,9 med 65% som anger viktigt och mycket viktigt med tanke på 

framtiden. Om gudstjänstordningen säger Franz: ”… man prövar hela tiden nya former ibland 

tycker jag man försöker förenkla för mycket […] man kommer djupare i sitt gudssökande där-

för att det är en ritual, men så helt plötsligt så ändrar man ritualen och så förstår man inte 

riktigt varför […]. Då blir det en tafatthet för gudstjänsten och då tappar gudstjänsten sin 

mening och sin betydelse”. 

4.3. Gudstjänst och tro 

Kvalitetsdimensionen ”tro” har jag definierat som det som handlar om när mötet med Gud blir 

i fokus i gudstjänsten. Påståendena om tron uttrycks dels i relation till att jag själv stärks i tron 

(2 och 10) dels tron på det transcendenta (6 och 7). Attitydundersökningens resultat visar att 

gudstjänsten inte ger den trosförstärkning man kan förvänta sig. Medelvärdesdifferensen för 

personalen för påståenden om att stärkas i tron är 2,0, vilket är en av de högsta medelvärdes-

differenserna och indikerar att man är mycket missnöjd med hur gudstjänsten fungerar idag. 

79% anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det sker en förändring. För de förtroende-

valda är medelvärdesdifferensen 1,1. 63% vill ha en förändring. Inte heller anser personalen 

att gudstjänsten ger möjligheter att man får uttrycka sin tro (10). Medelvärdesdifferensen är 

1,6. 65% av personalen anser det viktigt eller mycket viktigt att en förändring sker. De förtro-

endevalda har medelvärdesdifferens på 0,3 vilket indikerar att man är ganska nöjd med hur 

det ser ut idag. De förtroendevalda vill att gudstjänsten i högre grad skall ge stillhet (24) med 

medelvärdesdifferens 0,7. 75% vill att gudstjänsten ger mer utrymme för detta. Asta beskriver 

det så här: ”man kommer ju till gudstjänsten utav många anledningar, för någon är det ge-

menskapen, för en annan är det att man vill ha ett eget möte men också att man skall stärkas i 

sin tro. Gudstjänsten är ju också ett sökande för varje individuell människa”.  
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Två påståenden fokuserar på mötet med det transcendenta. Det är mötet med Jesus dels i 

berättelserna (7) dels i nattvarden (6).24 Bilden här är inte entydig. Av personalen anser 79% 

det viktigt eller mycket viktigt att en ändring sker, men medelvärdesdifferensen är 1,0. När 

det gäller nattvardsfirandet är man mer nöjd med medelvärdesdifferens 0,4. 56% vill ha en 

ändring. De förtroendevalda har medelvärdesdifferens 0,3 respektive 0,0, vilket kan tolka som 

att man i stort sett är nöjd. Svaren är något förvånande då åsikten ofta framförs från fr.a. för-

troendevalda att flykten från Svenska kyrkans gudstjänster skulle ha med att man firar för 

mycket nattvard. Den inställningen har inte kommit till uttryck i denna undersökning. Franz 

säger att nattvarden är det som betyder mest i gudstjänsten. ”Man blir så utblottad, man be-

känner ju att man är en syndig mänska och så får man förlåtelsen i brödet och vinet det tycker 

jag är magnifikt varje gång man går till nattvarden. Jag är nervös varje gång jag går fram till 

nattvarden”.  Filip har en mer kallsinnig hållning till nattvarden och säger: ”Det är nåt som 

prästerna förfäktar skall vara”. 

4.4. Gudstjänstens didaktik 

Erbjuder gudstjänsten en didaktisk miljö? Vad lär vi oss och när och hur sker det i så fall? Jag 

har valt dela upp frågan om lärandet utifrån några olika perspektiv. Det inledande påståendet i 

attitydundersökningen lyder: ”att människor får lära sig om Gud” (1). Av personalen anser 

24 personer (71%) att detta borde förändras till det bättre (viktigt och mycket viktigt). Medel-

värdesdifferens är 1,5. Motsvarande uppgift för de förtroendevalda är 25 personer (63%) som 

skulle önska en förändring. Medelvärdesdifferens är 1.0. Fredrik säger: ”Jag vet inte om man 

lär sig så mycket om Gud på en högmässa […] jag tycker inte det är där man skall lära sig”. 

Ada håller med: ”[att lära sig om Gud] det sker inte i högmässan i den form som jag skulle ta 

till mig det.”  

Attitydundersökningen visar att man överlag inte anser att språket i gudstjänsten (9) är lätt 

att förstå och att detta måste förändras. De förtroendevalda är något mer nöjda än personalen, 

men medelvärdesdifferensen är 1,2 med 88% för en önskvärd förändring (viktigt och mycket 

viktigt). Motsvarande uppgift för personalen är 1,5 med 85% för förändring. En möjlig förkla-

ring till dessa markeringar om språket skulle kunna vara att det är för högtidligt och därmed 

riskerar att vara världsfrånvänt. Alma tycker att man skall ha ”det språket som människor 

talar och inte ett språk som är 50 år gammalt”. Diagram 5  jämför synen på språk och högtid-

lighet för anställda. Kurvorna för språk respektive högtidlighet går åt helt olika håll, vilket 

24 Nattvarden är i enlighet med Svenska kyrkans bekännelseskrifter ett koncentrat av mötet med Gud. Se 
Svenska kyrkans bekännelseskrifter (tryckt 1985) t ex Augsburgska bekännelsen om Herrens nattvard 1985:61, 
185 (art. X), 331, Luthers stora katekes om altarets sakrament, femte delen 1985:485 och Konkordieformeln 
1985:518 
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skulle kunna visa på att det är ett för högtidligt och möjligen därmed världsfrånvänt och ex-

kluderande språk som används i gudstjänsten. Bilden för förtroendevalda ser ungefär likadan 

ut, med något högre uppskattning av högtidligheten. 

 

Diagram 4. Anställdas syn på språk (9) och högtidlighet (19). 

 

Påståendet ”att gudstjänsten pekar på att Gud älskar oss” (17) kan uppfattas på olika sätt. Ett 

sätt att förstå påståendet är ur didaktiskt perspektiv då med betoning på ordet ”pekar”.  Me-

delvärdesdifferens för detta påstående hos personalen är 1,0 med 76% som önskar en föränd-

ring (viktigt och mycket viktigt). Motsvarande uppgift för förtroendevalda är 0,7 med 64% 

som vill förändring. Resultatet pekar på att man inte uppfattar att detta är särskilt angeläget i 

dagens gudstjänstfirande, men att det borde bli det (se vidare under Gudstjänst och diakoni s. 

46). 

Predikan är det moment i gudstjänsten (4) som torde ge mest utrymme för lärande (Inge-

brand 2005:254). Prästen är vanligen predikanten. Hans eller hennes uppgift är att förvalta 

ordet. I detta ligger uppdraget att tolka bibelordet så det ges aktualitet för gudstjänstfiraren. 

Attitydundersökningen visar att personalen i hög grad inte anser att predikan hjälper till i ut-

vecklingen av tron. Medelvärdesdifferensen är 1,8 med 76% för en förändring (viktigt och 

mycket viktigt). Motsvarande uppgift för förtroendevalda är 0,8 och 55%.  De anställda har 

betydligt högre ställda förväntningar på att predikan skall hjälpa till på trons väg än vad de 

förtroendevalda har. Franz säger: ”Det är bland de svåraste språk som finns – religionssprå-

ket”. En duktig predikant sätter alltid in söndagens texter i ett sammanhang, inte bara i ett 

samhälleligt sammanhang utan också i kyrkoårets sammanhang. […] men det går inte bara 

att sätta in dom i ett sekulärt sammanhang, det måste sättas in i ett teologiskt sammanhang 
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också”. Asta talar om vikten av att kyrkiskan dvs. ”innespråket” som finns i gudstjänsten. 

Detta äger sin rikedom menar Asta. Filip menar att ”en bra gudstjänst skall innehålla en bra 

predikan naturligtvis, inte för länge för då tappar man koncentrationen”. Predikan skall 

självklart hjälpa mig i min tro fastslår en av de intervjuade. Det skall finnas en funktionell, 

pedagogisk del i predikan. När predikanten vågar ”visa en sårbarhet” (Asta) i sin predikan - 

då lyssnar man.  

4.5. Gudstjänst och känsla 

Påståendet om känslor i attitydundersökningen lyder: ”… att gudstjänsten ger plats för käns-

lor: allvar och skratt, glädje och sorg” (20). Av de förtroendevalda anser 92% att det är vik-

tigt eller mycket viktigt med en förändring. Medelvärdesdifferensen är 1,6. Motsvarande upp-

gifter för personalen är 79% som vill ha förändring med medelvärdesdifferens på 1,2. De öv-

riga påståenden som fokuserar på känslor handlar om tröst (11) och stillhet (24). Känslor före-

faller viktiga och dessa får enligt enkätresultatet inte plats i gudstjänsten. De båda grupperna 

är i stort sett eniga om detta behov.  

När jag ber en av de intervjuade att beskriva en positiv gudstjänstupplevelse så uttrycker 

sig den intervjuade (Filip) så här om en präst: ”känslan var ju att det första, man ser när hon 

kommer upp, man ser ansiktet, hon är glad och […] kroppsspråket och allting. Hon hade ju 

verkligen talets gåva. Och förmedlade det […]så man satt och lyssnade hela tiden. Hon fång-

ade verkligen uppmärksamheten”. Känslan och kroppsspråket finns kvar i minnet, medan 

Filip har glömt både vad predikanten hette och vad predikan innehöll. Två andra intervjuper-

soner beskriver upplevelsen av en bra gudstjänst med ord som varm och värme. En av dessa 

(Fabian) förstärker detta med att ”gudstjänsten skall vara omfamnande”. Ytterligare en av de 

intervjuade (Alma) beskriver en bra gudstjänst med följande ord: ”vi som agerade samspe-

lade på ett underbart sätt, det lyfte. Det var en underbar upplevelse. Vi fick ett inflytande från 

någonstans. Så det var inte bara vi som samspelade.”  

Både personal och förtroendevalda vill ha mer stillhet i gudstjänsten. Medelvärdesdiffe-

rens är 0,7 för de förtroendevalda. 75% av de förtroendevalda önskar mer stillhet i gudstjäns-

ten (viktigt och mycket viktigt). Av personalen är det något färre (71%) som önskar föränd-

ring. Medelvärdesdifferens är 0,5. Flera av de intervjuade beskriver en positiv gudstjänst med 

orden lugn stund, behagligt att sitta i kyrkan på en gudstjänst, rogivande att sitta och bara 

lyssna. Gudstjänstens skall vara vilsam. Kunna stänga av allt yttre. Vill känna ro i det som 

händer. Ett par av de intervjuade klagar på att personalen (präst, kantor och klockare) inte är 

förberedda utan måste göra en del praktisk förberedelse alldeles före gudstjänsten. Så här ut-
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trycker Filip detta: ”… precis innan gudstjänsten börjar då tycker jag att det skall vara lite 

lugn och lite ro - och det är inte ofta det är i kyrkan numera. Det är både klockare och präs-

ter som babblar för fullt”.  

4.6. Gudstjänst och etik 

I attitydundersökningen har båda grupperna visat missnöje med hur det är idag i gudstjänsten 

när det gäller frågor om etik och moral. Medelvärdesdifferens för personalen är 1,6, för för-

troendevalda 1,0. 76% av personalen vill ha en ändring och anser att denna är viktig eller 

mycket viktig. Motsvarande uppgift för förtroendevalda är 68%.  Asta kopplar frågorna om 

etik till samhället istället för till individen. En kommentar i enkäten menar att det är viktigt att 

gudstjänsten lyfter fram dessa frågor för att ”gudstjänsten skall bli samhällstillvänd”.  

Kopplingen mellan etiska frågor och samhällsfrågor finns också i de nationella dokumen-

ten. Att gudstjänsten i ökad grad borde ta upp aktuella händelser i samhället anser 88% av de 

förtroendevalda (viktigt och mycket viktigt). Medelvärdesdifferens 1,1. Motsvarande uppgift 

för personalen är 74% och differensen i medelvärde 1,0. Etikfrågor och samhällsfrågor har 

fått likartade värden. Alla menar att gudstjänstens måste bli bättre på att möta dessa frågor. På 

frågan om gudstjänsten och värnandet om de svaga (21) ansåg 91% av personalen och 80% av 

de förtroendevalda att en förändring måste ske där gudstjänsten tydligare får ett sådant fokus. 

Medelvärdesdifferensen för personalen var 1,4, för förtroendevalda 1,2. 

4.7. Gudstjänsten som gemensam mötesplats 

Så gott som samtliga svarande i attitydundersökningen betonar hur viktig gemenskapen (8) är. 

Medelvärdesdifferens för personalen är 2,0. Detta område måste förbättras anser 97%. För de 

förtroendevalda är differensen 1,9 och 85% anser att gemenskapen måste förbättras (viktigt 

eller mycket viktigt). Ada nämner gemenskapen men då inte under själva gudstjänsten utan 

vid kyrkkaffet efteråt: ”då märker man ju hur trevligt det är att inte rusa ut från kyrkan utan 

verkligen stanna en liten stund ta ett ord med sina medmänniskor och samlas runt nånting i 

en lättsammare form än den gudstjänsten har varit”. Asta nämner passionsandakterna i 

hemmen som det tillfälle där gudstjänsten är som bäst. ”Där är verkligen ett delande. Och det 

är väldigt varmt och det är väldigt trångt. Det är väldigt gott med fika efteråt.” Alma definie-

rar gudstjänster som ett möte. Människor träffas som är besjälade av Gud. Gemenskap, upp-

ger Alma, är det man får ut av en gudstjänst. ”Det var väl det Jesus ville – att man skulle vara 

som ett.” Gemenskapen beskrivs med ord som varmt och omfamnande. 
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Ett perspektiv av gemenskap är delaktighet. Denna beskrivs i två påståenden dels ”…att 

uppleva delaktighet i gudstjänsten” (12) dels ”…att många får vara med i genomförandet av 

gudstjänsten” (23). Båda resultaten är samstämmiga. Medelvärdesdifferens för personalen är 

1,6 (12) resp. 1,8 (23) med 68% på båda påståendena som vill ha en förändring. Motsvarande 

uppgifter för förtroendevalda är 0,9 och 1,0 med 73% respektive 63% som vill förändring. 

Dagens gudstjänst har alltså alldeles för få inslag av delaktighet (jfr ovan under ansvarsfrågor 

s. 39). Asta säger: ”… jag tror det är viktigt att pusha för att en gudstjänst inte är en musikers 

eller en prästs och en diakons eller en kyrkvärds uppgift bara så. Det är en gemensam verk-

stad”. Filip uttrycker sin tillfredsställelse med att få lov att vara med i gudstjänsten med spe-

ciella uppdrag som att ta upp kollekt, hjälpa till vid nattvarden eller vara med vi förbönen. 

Församlingsbornas eventuella ointresse av att vara delaktig i gudstjänsten hör samman 

med att så få går dit säger Franz. Det blir som en självuppfyllande profetia. Man tror inte man 

får vara med. Fredrik menar att prästen skall vara den som sköter gudstjänsten (t.ex. läsa tex-

terna). Fredrik föredrar en passiv, lyssnande roll i gudstjänsten. Ada säger att delaktigheten 

beror på vem som håller i det, med adress till prästen med avsikten att den intervjuade vill 

vara mer delaktig. Tre av de intervjuade (Alma, Asta och Filip) menar att delaktighet inte är 

så enkelt som att man får dela ut psalmböcker eller distribuera nattvarden. Man kan vara lika 

delaktig om man bara sitter i bänken.  

4.8. Gudstjänst och diakoni 

I attitydundersökningen berör tre påståenden diakonin i gudstjänsten (11, 17 och 21). Persona-

len uttrycker att gudstjänsten borde ge mer tröst med medelvärdesdifferens 1,7 och 79% som 

anser att en förändring är viktig eller mycket viktig. De förtroendevalda är mera nöjda med 

hur det ser ut idag med medelvärdesdifferens 0,9, men ändå med 78% som vill ha en föränd-

ring. Att kyrkans gudstjänst skall bli bättre på att uttrycka värnandet om de svaga är de två 

grupperna mer överens med medelvärdesdifferens 1,4 (personalen) och 1,2 (förtroendevalda).  

91% av personalen respektive 80% av de förtroendevalda önskar tydligare uttryck för värnan-

det av de svaga i gudstjänsten (mycket eller mycket viktigt). 

Påståendet ”att gudstjänsten pekar på att Gud älskar oss” (17) har jag ovan tolkat ur ett 

didaktiskt perspektiv. Påståendet har också ett diakonalt perspektiv, beroende på vilket ord i 

påståendet som man betonar. Medelvärdesdifferens för personalen är 1,0 med 76% som öns-

kar en förändring (viktigt och mycket viktigt). Motsvarande uppgift för förtroendevalda är 0,7 

med 63% som vill förändring.  
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I intervjuerna tar Filip upp kollekten och förbönen som uttryck i gudstjänstens för diakoni. 

Samma person pekar också på praktiska saker i kyrkan som inte är diakonala, höga trösklar 

eller svåröppnade dörrar för bänkarna. Alma säger: ”Ja, det är väl kyrkans ansvar. Att ge folk 

en andra chans”. Asta säger: ”Jag tänker på allt från det folk kommer in i gudstjänsten. Tänk 

om man inte hade stängda dörrar till bänkarna. För det är inte lätt att öppna de där dörrar-

na. Det är jätteviktigt att det finns förbönsskål där man får lägga sina böneämnen […] böne-

skålarna är alltid fulla, det är fantastiskt, det är starkt, […] det är också det här man kan ha 

ngn som sitter med i bänken om jag behöver det och att det finns kyrkskjuts till gudstjänsten”. 

Fredrik betonar vikten av att det finns en diakon. Ada pekar också på våra kyrkors problem 

för handikappade. Höga trösklar och för små utrymmen för rullstolar. Samma informant und-

rar också hur förstående vi är mot förståndshandikappade i gudstjänsten och pekar på att 

kyrkvärdarna skulle kunna vara en resurs i detta sammanhang 

4.9. Gudstjänst och tradition 

Attitydundersökningen visar att traditioners bevarande (3) inte är något som någon av grup-

perna högprioriterar. Personalen anser att det bevaras lite för mycket traditioner. Medelvär-

desdifferens är -0,3. De förtroendevalda är något mer positiv till att värna om traditionen. 

Medelvärdesdifferens är 0,3. Påståendet om högtidlighet (19) får ungefär samma siffror. Per-

sonalens medelvärdesdifferens är 0,2 och de förtroendevaldas 0,4. Hälften av de förtroende-

valda önskar en förstärkning av tradition och högtidlighet. Alma säger: ”Jag tycker inte det är 

så viktigt att man bevarar traditioner. Jo, traditioner som är verkliga traditioner. Dom skall 

man bevara. Inte annat - det är konventioner. Konvention och tradition är inte samma sak. Så 

har vi gjort i alla tider och så skall vi fortsätta…”. Flera av de intervjuade anser att det är för 

stort fokus på traditioner och högtidlighet. Det riskerar att bidra till stelbenthet och förhindra 

spontanitet. Fabian säger om gudstjänsten: ”den skall vara värdig inte slarvig, får inte bli 

olustigt för att det är stelbent. […] Skall ske med värdighet och respekt”. Alma, Ada och Filip 

menar att stora kyrkliga högtider kräver viss högtidlighet. Alma säger: ”På de stora viktiga 

helgdagarna kan det ju vara högtidligt, men annars är det andra känslor man skall ha inför 

en gudstjänst än högtidlighet”. Samma hållning beskriver både Anna och Franz. Anna säger: 

”Nyskapande är väl trevligare. Men man bör ju vara traditionsbunden på samma gång”. 

Fredrik betonar att det är viktigt att kyrkan behåller sina traditioner och tar upp den nya över-

sättningen av bönen Fader Vår som ett exempel på en onödig förändring ”av ett vinnande 

koncept”. Traditoner har också en lokal prägel och är förknippade med sockenkyrkan. De 

stora kyrkliga högtiderna vill man fira i sin sockenkyrka som man alltid har gjort. Asta 

utrycker ödmjukhet inför traditionen och säger: ”… det är väldigt viktigt med traditioner.[…] 
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Här känner jag att jag måste ha en större ödmjukhet i det. Traditioner är inte min grej på det 

viset. Jag får lära mig det. Jag får lyssna in vad som är värdefullt. Om jag inte gör det har 

jag inte här att göra”.   
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Kapitel 5 Analys 

5.1. En funktionell gudstjänst 

Varför går man till en gudstjänst?  Personal och förtroendevalda utför en tjänst åt, respektive 

är representanter för medlemmarna varför denna fråga är relevant för båda dessa grupper. 

Flera av de intervjuade har också beskrivit sin representativa roll. Det finns därför anledning-

en att tro att svaren i attitydundersökningen beskriver dels den egna upplevelsen men också 

den föreställning man har av att gudstjänsten, om den bara vore annorlunda, skulle locka fler 

att besöka den. Gudstjänsten är inte kyrkans viktigaste uppgift konstaterar sex av de tio inter-

vjuade. Ingen av de intervjuade kunde identifiera någon huvudgudstjänst i positiva termer. 

Dessa svar kan vi tolka som att det inte ens för de som är anställda eller förtroendevalda är 

självklart att gå i kyrkan. Man behöver ett skäl för att gå till söndagens gudstjänst. Detta för-

hållningssätt är besläktat med ett funktionellt sätt att förhålla sig till religion i motsats till ett 

substantiellt. Pettersson skriver: ”Substantiella religionsdefinitioner anger vad religion är 

medan funktionella mer anger vad den gör” (Pettersson 2000:51). Väljer man ett funktionellt 

sätt att se på sin religionsutövning så blir religionen ett av många val man gör. Exempel på ett 

funktionellt förhållande till religion är att man besöker en kyrka för att uppleva stillhet, få 

tröst i en sorg eller något annat som är till gagn för personen. Den som har en substantiell re-

lation till religion kan också uppleva samma sak, men det är inte skälet till kyrkobesöket. (jfr 

Bäckströms studie redovisad här på s. 14). För den som betraktar religionen utifrån en sub-

stantiell definition hör religionsutövningen till en livsstil. De uttryck för förväntan på en an-

nan gudstjänst som framkommer i attitydundersökningen kan sägas bekräfta ett funktionellt 

förhållande till gudstjänsten. Man vill ha den annorlunda så att den skall väcka den egna och 

förhoppningsvis andras intresse med resultat att man blir en flitigare gudstjänstbesökare. 

Av Svenska kyrkans medlemmar värderade 80% de kyrkliga handlingarna väldigt högt. 

Detta är ett av resultaten som redovisas i medlemsundersökningen 2005 (se s. 13). Att välja 

att besöka en kyrka i samband med en familjehögtid är ett uttryck för ett funktionellt förhåll-

ningssätt till kyrkan. Bromander skriver: ”Kyrkan bedöms alltså som en värdefull aktör vid 

livets kanske mest utsatta och storslagna skeden, då ett nytt liv kommit till världen, en ny fa-

milj har etablerats eller en anhörig har avlidit” (Bromander 2005:46). Ett behov av kyrkan 

uppstår och kyrkan bistår med en tjänst för att möta detta rituella behov (Modéus 2005:65). 

De mer ideologiska eller existentiella frågorna har en betydligt mer undanskymd plats. Bro-
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mander konstaterar: ”att kyrkans kanske starkaste uppgift handlar om just traditionsbeva-

rande, medan en betydligt mindre och sannolikt avtagande del medlemmar känner att med-

lemskapet främst skulle motiveras av direkt religiösa skäl” (Bromander 2005:51). I studien 

2011 beskriver Bromander att medlemmarna överlag har en svag relation till kyrkan (Bro-

mander 2011:65). Det funktionella förhållningssättet i kombination med en svag relation till 

kyrkan blir särskilt tydligt vid kyrkliga handlingar. Vid dop, bröllop och begravningar ut-

trycks inte sällan starka önskemål om en rit, fri från institutionens styrning. Traditioner från 

den egna familjen eller från andra sammanhang förs in. En tolkning av dessa är att de pekar 

mot ett andligt behov men uttrycken styrs av de egna preferenserna, där fokus förskjuts från 

Gud, kyrka och institution, mot den eller de personer som döps, gifter sig eller begravs. På 

detta sätt blir även denna akt ett funktionellt ”smörgåsbord” där man väljer det som känns 

mest angeläget för den egna själens välbefinnande.  

5.2. Tre grundläggande kvalitetsdimensioner 

Gemenskap, tro och tradition har i denna studie visat sig vara de tre viktigaste kvalitetsdi-

mensionerna för en rätt firad gudstjänst. Dessa tre kvalitetsdimensioner kan jämföras med 

variablerna Svenska kyrkans medlemsundersökning 2005 och 2011 (se s. 13) som är 1) ett 

trosinriktat, 2) ett traditionsinriktat och 3) ett solidariskt eller idealistiskt motiv för tillhörighet 

till Svenska kyrkan (Bromander 2005:48 och 2011:63).  Bristen på gemenskap och bristen på 

utrymme för tro i dagens gudstjänstfirande är det som fått starkast kritik i attitydundersök-

ningen. Däremot är traditionen som betonas i de nationella dokumenten, inte så viktig för den 

anställda och förtroendevalda. Här finns alltså både en samsyn mellan nationell och lokal nivå 

när det gäller gemenskap och tro och en skillnad i synen på tradition.  

5.2.1. Gemenskap 

Till det yttre förefaller inte gudstjänsten vara särskilt befrämjande för gemenskapen, vilket 

bekräftas när ett par av de intervjuade skall konkretisera gemenskapen i gudstjänsten. De hän-

visar då till kyrkkaffet, dvs. en aktivitet som ligger utanför gudstjänstritualet. En ytlig be-

skrivning av en gudstjänst skulle kunna se ut så här: Varje gudstjänstbesökare sitter riktade åt 

samma håll mot altare eller predikstol. Det är mycket få som talar och då uteslutande i mono-

loger. För att kunna delta i det gemensamma firandet behöver man oftast både psalmbok och 

en s.k. agenda, vilket innebär att under stor del av de gemensamma momenten (psalmsång 

och liturgi) tittar man ner (Modéus 2005:36, 81).  
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Under rubriken ”En funktionell gudstjänst” har jag ovan beskrivit betydelsen av kyrkan i 

familjers och släkters livscykel. Finns det en motsvarande tillhörighet och gemenskap i guds-

tjänstfirandet i samband med årstidscykeln? Är det viktigt att vara med på första advent och 

gemensamt få sjunga ”Bereden väg för Herran…” eller tillsammans få minnas de som dött vid 

Alla Helgons helg. Av tradition har dessa ”kyrkhelger” haft välbesökta gudstjänster. Varken 

intervjuer eller attitydundersökningen bekräftar den gemenskap som skulle kunna ta sig ut-

tryck i gemensamma firanden av stora kyrkliga högtider. Däremot är gemenskapen mer knu-

ten till kyrkobyggnaden. Filip säger med anledning av att fira påsk: ”… man kan ju inte gå till 

ngn annan sockenkyrka”. Kyrkobyggnader är centrala institutionella religiösa konnotationer 

(Bäckström et al 2004:55). Både i attitydundersökningen och i intervjuerna framkommer att 

förtroendevalda månar mer om sin sockenkyrka än de anställda. En av de anställda, Asta, sä-

ger om medlemmarnas gudstjänstbesök: ”dom går inte över sockengränsen”. Bäckström et al 

skriver att kyrkobyggnaderna uppfattas som offentliga byggnader, som i princip alla skall ha 

tillgång till (Bäckström et al 2004:135). Det finns en tydlig relation mellan de kyrkliga hand-

lingarna och kyrkobyggnaderna som har med användningen av byggnaderna att göra. Den 

emotionella bindningen beror sannolikt på den dubbla effekten av att byggnaderna är bärare 

av lokal kulturidentitet samtidigt som byggnaden rymmer viktiga emotionella minnen (Bäck-

ström et al 2004:60). Kyrkobyggnaden hör till det som Davie beskriver som ”public utilities” 

(Davie 2007:12). Detta kommer också till uttryck i förväntningar i samband med kyrkliga 

handlingar. Inte sällan förväntar det par som skall vigas eller de släktingar som förbereder en 

anhörigs begravning att kyrkan skall gå deras önskemål till mötes och vid behov avvika från 

den kyrkliga ritualen till förmån för familjens val av t.ex. musik eller formuleringar i ritual 

eller böner. Detta krav på flexibilitet kan bara förstås utifrån att kyrkan (och kanske inte bara 

kyrkobyggnaden) anses vara ”public utilities”.  

5.2.2. Tro 

Tron får för liten plats i gudstjänsten konstateras på flera ställen i attitydundersökningen. Asta 

säger: ”man kommer ju till gudstjänsten utav många anledningar, för någon är det gemen-

skapen, för en annan är det att man vill ha ett eget möte men också att man skall stärkas i sin 

tro. Gudstjänsten är ju också ett sökande för varje individuell människa”. De teologiskt grun-

dade trossatserna är främmande för allt fler. Bäckström et al talar om två ”kyrkor”, dels den 

för de invigda, dels kyrkan för de som nöjer sig med kulturen och traditionerna (Jfr substanti-

ell och funktionell religionsdefinition s. 49). Den religiöst initierade skaran blir för majorite-

ten i de flesta nordeuropeiska länderna till ställföreträdande religiösa utövare, i enlighet med 

Davies beskrivning av vicarious religion (Davie 2000:39, 62 och 177). Bäckström et al skri-
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ver: ”Inom ramen för den senmoderna mentaliteten förefaller rätten till ett andligt sökande 

vara viktigare än den gemensamma sanningen” (Bäckström et al 2004:155). Studien i Luleå 

stift (se s.13) visar att nästan hälften av de tillfrågade inte förknippar gudstjänsten med att 

man söker svar på andliga frågor. De ovan refererade medlemsundersökningarna bekräftar 

samma sak (se s. 12). När Davie formulerar begreppet ”belonging without believing” och ”vi-

carious religion” syftar hon på relationen mellan de som regelbundet upprätthåller de religiösa 

markörerna fr.a. gudstjänstfirandet och den stora majoriteten som tillhör kyrkan som lever i 

föreställningen att några fortsätter tro. Attitydundersökningen har visat att gudstjänsten inte är 

ett centrum för tron (believing). Det skulle i så fall innebära att begreppet ”vicarious religion” 

kan ha förlorat något av sin giltighet. Begreppet bygger på att den stora majoriteten har en 

tilltro till att meningsfulla religiösa aktiviteter sker regelbundet i kyrkorna. 

Svenska kyrkan vill identifiera sig som ett andligt hem för sökare. F.d. Svenska kyrkans 

generalsekreterare Sören Ekström skriver: ”sökande människor ska kunna uppleva Svenska 

kyrkan som sitt andliga hem” (Ekström 2013:35). Ärkebiskop emeritus KG Hammar säger 

1996: ”Det viktigaste för Svenska kyrkan framöver är att bli av med bilden av en stor myn-

dighetsapparat som finns till mest för sig själv. Att framträda som en andlig kraftkälla, en 

resurs för människor när de ska tolka sina liv är Svenska kyrkans, och därmed varje kyrklig 

ledares, främsta uppgift” (Nya Wermlandstidningen 961023 s. 10. Bäckström et al 2004:38). 

Finns det en motsättning mellan en betoning på gemenskap och frågor om tron? Har tros-

frågor en karaktär av att vara närgångna och personligt angelägna och betyder det att behovet 

av personlig integritet i så fall accentueras? Eller är det tvärtom så att kyrkan är den enda 

arena som finns där man kan förvänta sig att vi gemensamt adresserar de existentiella livsfrå-

gorna? Har den föreställningen i sig samma gemenskapspotential som känslan när man upp-

täcker att flera har samma livserfarenheter som jag trodde jag var så ensam om. Svenska kyr-

kans gudstjänster tycks dock har svårigheter att skapa det andliga hem som Ekström och 

Hammar önskar, ett behov som också uttrycks tydligt i både attitydundersökning och inter-

vjuer. I Kendalsstudien (se s. 12) konstaterar man att den traditionellt baserade religionsutöv-

ning i församling och gudstjänst minskar, medan de religiösa institutioner som satsar på det 

unikt andliga i varje individ samlar fler anhängare. Det handlar om det egna välmåendet, en 

subjektiv, holistisk må-bra-kultur (Heelas 2001:39ff.).  Religion blir terapi för den egna sjä-

len.  

Reimers skriver i sin avhandling Dopet som kult och kultur att kyrkosamfunden har inte 

längre samma starka inflytande över samhälle och individer. Religionen är hänvisad till en 
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speciell plats i tillvaron och den enskilde måste ta egna ställningstaganden på ett helt annat 

sätt än tidigare. Reimers fortsätter: ”Det går dock inte att utifrån denna, för den institutional-

iserade kristendomen, förändrade situation, dra den omedelbara slutsatsen att människor är 

mindre religiösa idag än vad de var hundra år tillbaka. Istället kanske religiositeten har tagit 

sig andra uttryck. Moderniteten behöver inte leda till en irreversibel sekulariseringsprocess i 

den meningen att människor blir mindre religiösa” (Reimers 1995:23).  

Den här studien visar att det finns ett behov att få uttrycka sin tro hos personal och förtro-

endevalda som inte Svenska kyrkan bereder plats för. Finns det möjligheter utanför Svenska 

kyrkan att få utrymme för sina trosfrågor? Frikyrkligheten har minskat drastiskt över hela 

Gotland sedan mitten av förra seklet.25 På norra Gotland finns bara en frikyrka i Slite som 

regelbundet annonserar verksamhet. I samarbete med Svenska kyrkan finns en s.k. EFS-

förening i Fole socken. Några andra alternativa andliga rörelser finns inte heller varför 

Svenska kyrkan sannolikt är den dominerande kyrkliga aktören. Dessutom torde det inte vara 

okomplicerat att som anställd eller förtroendevald vända sig till någon annan kyrklig aktör än 

Svenska kyrkan för att få sina andliga behov tillfredsställda. 

5.2.3. Tradition 

Traditioner är inte så viktiga enligt den empiriska studien. Tydligast visade personalen detta i 

attitydundersökningen. Alma jämförde traditioner med det inte lika positivt klingande ”kon-

ventioner”. Anna säger på tal om traditioner att ”nyskapande är väl trevligare”. Båda hänvi-

sar till traditioner som uttryck för en ovilja att förändra. Franz säger å andra sidan om tradit-

ioner i gudstjänstritualet: ” man kommer djupare i sitt gudssökande därför att det är en ritual, 

men så helt plötsligt så ändrar man ritualen och så förstår man inte riktigt varför […] där 

tror jag att många idag inte riktig känner igen sig, man prövar nya saker hela tiden […] ny-

modigheter som kanske inte har förts in alltid på det mest smidiga sättet…” De nationella 

dokumenten betonar vikten av traditioner. Ordet förekommer i någon form på nästan varje 

sida i såväl de teologiska grundprinciperna som i förklaringarna till Kyrkohandboksförslaget. 

Det ligger något motsägelsefullt i att de arbeten som föreslår förändrade gudstjänstordningar 

så enträget talar om tradition. Samtidigt kanske just detta beskriver förhållandet mellan förny-

else och tradition i en organisation som har över 400 års historia och vars berättelser bygger 

på flertusenåriga traditioner. Davie skriver: “Absolutely central, moreover, to the work of 

these institutions and to the professionals who staff them is the maintenance of the liturgical 

tradition. If they do nothing else, religious institutions must see that the liturgy is properly 

25 1,8% av gotlänningarna var frikyrkomedlemmar 2005, vilket omräknat för norra Gotlands del betyder knappt 
200 personer. En minskning har skett med 30% mellan åren 1985-2005. Skog 2010:105, 125. 
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carried out” (Davie 2000:177f.). Traditionen är ett av de bärande elementen för denna ställfö-

reträdande religionsutövning. Enligt Davie är trohet mot traditionen ett skäl till att de nordeu-

ropeiska kyrkorna behåller sina medlemmar i så hög grad trots att dessa visar kyrkan så litet 

intresse. I det perspektivet är personalens ljumma intresse för traditioner något oroande. 

5.3. Gudstjänstens kommunikation 

5.3.1. Känsla 

Det som sker i en gudstjänst måste känslomässigt beröra besökaren/gudstjänstfiraren på något 

sätt för att bli relevant. Filip berättar i intervjun om den präst som gav honom en så glad 

känsla bara med sitt sätt att vara. Minnet av känslan framstår mycket tydligt för Filip, medan 

innehållet i predikan har försvunnit. Asta säger att det saknas utrymme för känslor i guds-

tjänsten. Ada säger: ”jag tror att vi som svenskar är lite för hämmade för att göra det [visa 

känslor]”. Pettersson konstaterar i sin avhandling att ”… upplevelsen av kyrkans tjänster be-

döms till stor del utifrån känslomässiga och värderingsmässiga kriterier” (Pettersson 

2000:302). Känsla och religionsutövning är intimt förknippade med varandra (Emmons 

2005:237). Flera religionspsykologer och religionssociologer har också format teorier kring 

religion och känsla. Durkheim säger att starka känslor har avgörande betydelse för såväl soci-

alt som religiöst liv (Riis & Woodhead 2010:31). Durkheim för in begreppet effervescence 

(ung. brusande, skummande, begreppet används vanligen för att beskriva bubblorna i en 

champagne eller kolsyrad dryck – min tolkning och översättning). Durkheim skriver:”When 

collective life reaches a certain degree of intensity it awakens religious thought, because it 

determines a state of effervescence that changes the conditions of psychic activity. Vital ener-

gies become overstimulated, passions more powerful, sensations stronger” (Durkheim 

2001/1912:317). I förarbetena till Kyrkohandboken 1986 citeras den katolske teologen och 

författaren Huub Oosterhuis. Han talar om ”det andra språket” som står i motsats till den ob-

jektiva informationens och den exakta vetenskapens språk. ”Det är rörelsens och extasens 

språk, det som man tar till när man söker uttryck för kärleken och döden, för Gud och männi-

ska” (Hallqvist 1974:331). 

Känslan hör till den faktor som både är individuell och relationell (Riis & Woodhead 

2010:6). Den egna känslan har vi alla rätt till, ingen kan argumentera mot min känsla, samti-

digt delar vi känslor med varandra. Det blir tydligt i uttrycket: ”delad glädje är dubbel glädje 

och delad sorg är halv sorg”. Men känslor hör också samman med annat än relationer t.ex. 

igenkännande, symboler, traditioner, språk etc. (Riis & Woodhead 2010:7).  En psalm väcker 
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känslor, en bild, ett kyrkorum osv. ”Religiuos objects become levers of emotional life.” (Riis 

& Woodhead 2010:101).  

När man besöker en gudstjänst i Svenska kyrkan är nog det vanligaste intrycket att det är 

mycket få känslor som exponeras. Peter Berger beskriver utvecklingen av de protestantiska 

kyrkorna i sitt möte med sekulariseringen under 1800-talet där han talar om pietismen: ”con-

stituted a shock to Protestant orthodoxy because it ’melted down’ the dogmatic structures of 

the latter in various forms of emotionalism…” (Berger 1990/1967:157, 158). Genom kyrko-

historien kan man återkommande skönja en mer emotionell riktning som inryms i begreppet 

pietism. Sitt tydligaste uttryck fick den emotionella inriktade religionsutövningen i Norden 

under 1700-talet genom herrnhutismen. (Lenhammar 2000:47 och 80). Svenska kyrkan har 

värjt sig genom århundradena mot ett mer emotionellt sätt att förhålla sig till religion. Den 

pietism som uttrycktes i väckelserörelsen möttes av lagar som förbjöd avsteg ifrån Svenska 

kyrkans tro och bekännelse.26 De nationella dokumenten som analyserats i denna studie talar 

mycket lite om detta ”andra språk”. Kan man ändå tala om ett religiöst känslospektrum som är 

Svenska kyrkans? Riis & Woodhead menar att varje religiös formation har sina emotionella 

skalor. ”This helps to explain why religious emotions vary so widely between religious tradi-

tions, even with regard to what appears in translation as the same” (Riis & Woodhead 

2010:73). Kendalstudien (se s. 12) visade att gudstjänstupplevelsen ingalunda saknade känslor 

även om uttrycken inte var så starka (Riis & Woodhead 2010:82, 83).  

I attitydundersökningen på norra Gotlands församlingar är bedömningarna mellan grup-

perna i stort sett lika. Känslouttryck får visst utrymme i gudstjänsten, men man önskar att det 

borde vara mer. Ada säger om att hitta Gud: ”[man kan] hitta honom [Gud] via gospelmusi-

ken eller vid en rolig familjegudstjänst”. Ada berättar om hur hon vågade närma sig kyrkan 

via glädjen i gospelmusiken. Förutom glädje menar man i attitydundersökningen att stillhet är 

en viktig känsla i gudstjänsten. En bra gudstjänst skapar ro och vila och känns varm. Filip och 

Asta ger båda uttryck för en viss irritation när de upplever att gudstjänstens stillhet störs av 

dåligt förberedda präster och klockare som pratar högt eller går igenom kyrkan. Alma säger: 

”Jag tycker det är fint med en tyst stund. Det är mycket stress i samhället. Man kanske kan få 

den att släppa lite grann”. 

5.3.2. Lärande  

Både personal och förtroendevalda är kritiska mot gudstjänsten som didaktisk miljö. 75% av 

personalen och drygt hälften av de förtroendevalda menar att det är viktigt eller mycket vik-

26 http://www.ne.se/lang/konventikelplakatet 
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tigt med en förändring. Man menar t.ex. att predikan måste bli bättre. Fredrik, en av de inter-

vjuade, kan inte se kopplingen mellan gudstjänst och lärande och flera av de övriga intervju-

ade har svårt att förstå frågan. Svaren i intervjuerna blir också ganska intetsägande. Asta me-

nar att lärandet i gudstjänsten är viktigt och pekar på en rad olika pedagogiska modeller som 

man arbetat med. Ada säger: ”Det sker inte i högmässan i den form som jag skulle ta till mig 

det första jag gjorde”. Fredrik och Franz säger att det viktigaste i gudstjänsten är nattvard. 

Därnäst kommer predikan. Franz fortsätter: ”En bra predikan är en förberedd predikan!” För 

Alma hör predikan till något av det viktigaste i gudstjänsten. Fabian anser att ”en del [präs-

ter]har en del att jobba på…”. Asta vill se fler predika och föreslår att man skapar pre-

dikogrupper. 

Historiskt har gudstjänsten haft tydliga inslag av lärande. Exempel på detta är psalmböck-

erna som ända från 1695 års psalmbok tills idag bl.a. har innehållit Luthers lilla katekes.27 En 

av församlingens grundläggande uppgifter enligt kyrkoordningen är undervisning (Kyrkoord-

ning för Svenska kyrkan andra avdelningen, 2 kap, 1§). Undervisningen skall ske i samband 

med dop (19 kap, inledning och 6§), konfirmation (22 kap, inledning och 1§) och kyrkotillhö-

righet (29 kap, 4§). Denna undervisning av de som skall bli kristna och anslutas till försam-

lingen har rötter i fornkyrkan och brukar benämnas katekumenat (Ellverson 2003:177ff). 

Denna undervisning skedde oftast vid sidan av gudstjänstfirandet precis som dagens konfir-

mationsundervisning sker. Men gudstjänsten skall också ha didaktiska inslag. Kyrkoordning-

en säger att tron skall få näring genom bl.a. förkunnelsen. En av Martin Luthers huvudtankar 

var att det som skedde i gudstjänsten skulle göras begripligt för människor. Prästerna måste 

bli bättre på att predika (Selander 2005:290). Reformatorerna ställde det predikade ordet i 

centrum. Predikan skulle bl.a. vara informativt undervisande och ha en samhällelig funktion 

(Selander 2005:294).28 Av denna studie förefaller det som om gudstjänsten inte längre har 

didaktiska inslag. Var sker undervisningen i kyrkan om den inte sker i gudstjänsten? Andelen 

konfirmerade har stadigt minskat. 1995 konfirmerades knappt 60% av landets 15-åringar. 

2012 hade den siffran nästan halverats till 31% (Svenska kyrkans statistikdatabas). Straarup & 

Ekberg tar upp kyrkans försumlighet i undervisningen om den kristna tron. ”[Kyrkan] har 

inte fyllt det tomrum som skolan efterlämnar när ingen kristendomsundervisning längre sker 

där. […]. Med allt mindre upplevelse av och kunskap om kristendomen och kyrkans lära 

27 Ordet katekes kommer från grekiskan och betyder undervisning. Psalmboken från 1695 spreds under drygt 
100 år i nästan 1,5 miljoner exemplar och hade stor betydelse för att minska analfabetismen i vårt land (Johans-
son 1988:45, 55). 
28 Kyrkans folkbildande uppgift inte bara i kyrkliga ämnen blev en av kyrkans viktigaste uppgifter ända fram till 
folkskolestadgan 1842. Denna kyrkliga uppgift formulerades bl.a. i kyrkolagen 1686 (kap 24 11§). Se vidare 
Johansson 2002 och Lindmark 2000. 

56 
 

                                                 



 
 
krymper de ungas motivation för att uppsöka kyrkan, och resultatet blir den ’intressemortali-

tet’ som vi påvisat ovan” (Straarup & Ekberg 2012:187). De teologiska grundprinciperna be-

tonar också att man vill ha öppna ytor för dialog. Dialogen betonas särskilt i relation till pre-

dikan (Teologiska grundprinciper s. 20 och 28).  

5.3.3. Språk  

Frågan om språket i gudstjänsten får olika svar i intervjuerna. Fredrik och Franz menar att det 

inte är något särskilt svårt att förstå språket i gudstjänsten men Franz vill problematisera frå-

gan och menar att språket inte får vara för lätt. I så fall riskerar det att banaliseras. Alma upp-

lever att språket är ålderdomligt och vill att gudstjänstens språk skall vara det som talas idag. 

Känslan av ett ålderdomligt och för högtidligt språk bekräftas i attitydundersökningen. Båda 

grupperna är i stort sett eniga både när det gäller ett förståeligt språk och att gudstjänstens 

språk är för högtidligt. De teologiska grundprinciperna tar upp tanken om folkspråket, men 

denna gång med fokus på den musik som förekommer i gudstjänsten (Teologiska grundprin-

ciper, slutsatser p. 14, s. 28). Både de teologiska grundprinciperna och förklaringarna till Kyr-

kohandboksförslaget talar om att språket skall vara enkelt, klart och koncentrerat. I förkla-

ringar till kyrkohandboksförslaget skriver man: ”Till detta kommer att en kyrkohandbok ska 

fungera över en längre tid, vilket betyder att dess språk inte kan präglas av det alltför tillfäl-

liga och personliga. Samtidigt behöver ges utrymme för lokala uttryck och tilltal” (Svenska 

kyrkans utredningar 2012a:35). Britt G Hallqvist skriver: ”Kyrkans språk torde dock aldrig 

kunna bli så enkelt och klart att alla omedelbart fattar allt. […] ett deltagande i en högmässa 

är att öva sig i trons umgängesformer och stil” (Hallqvist 1974: 329).  

5.4. Samhället i gudstjänsten 

Både etiska och diakonala frågor måste få en större plats i gudstjänsten enligt attitydunder-

sökningen. Ett par av de intervjuade menar att diakoni är kyrkans viktigaste uppgift. Diakonin 

i kyrkan har ett starkt stöd (Bäckström et al 2004:63) något som också Svenska kyrkans med-

lemsundersökningar bekräftar (Bromander 2005:81, 2011:115).  

Gudstjänsten har historiskt sett varit en plats där etiska och moraliska frågor har varit cen-

trala. Rättsliga åtgärder kopplade till gudstjänst och kyrka, oftast betecknad kyrkoplikt, upp-

hörde 1855. 1918 togs alla kopplingar mellan kyrklig och världslig påföljd bort.29 Idag tycks 

inte frågan om etik i gudstjänsten vara särskilt aktuell. Begreppet finns inte vare sig i kyrko-

29 kyrkoplikt. http://www.ne.se/lang/kyrkoplikt. 
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ordning, i handboksförslag eller i det teologiska grunddokumentet. Vanligen har etik och mo-

ralfrågor i gudstjänstens sammanhang vänt sig till den enskilde, där vederbörande har biktat 

sig, s.k. skriftermål, och därmed blivit återupptagen som fullvärdig i gemenskapen. Den 

närmaste motsvarigheten idag är den kollektiva syndabekännelsen/bikten som vanligen sker i 

inledningen av gudstjänsten. Redan i kyrkohandboken 1986 föreslogs gudstjänster där detta 

moment skulle tas bort. Det teologiska grunddokumentet har ytterligare reflekterat kring nöd-

vändigheten av individuell förlåtelse (se ovan s. 24). Man pekar på betydelseförskjutningen 

där äldre tiders syndabekännelser hade betydligt mer prägel av missgärningar och brott, me-

dan dagens ”synder” mer handlar om tillkortakommanden och svagheter. Etiska frågar har 

istället fått ett samhälleligt och diakonalt fokus där både det teologiska grunddokumentet och 

förklaringarna till kyrkohandboksförslaget pekar på kyrkans ansvar när det gäller utanförskap, 

solidaritet och ojämlikhet (Teologiska grunddokumentet s. 25, 30 och 31 och Svenska kyr-

kans utredningar 2012:2, s 22, 41 och 116). Om de andliga existentiella frågorna alltmer har 

blivit en privatsak så har de etiska frågorna alltså gått motsatt väg. Man kan säga att Svenska 

kyrkan präglas både av en 1900-talsprocess, där religionen har förts från den offentliga till 

den privata samhällssfären, och en 2000-talsprocess, där kyrkan tillsammans med andra orga-

nisationer ”på ett nytt sätt välkomnas som part i ett offentligt samtal om etik, värden och en 

hållbar samhällsutveckling” (Bäckström et al 2004:156).  
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Kapitel 6 Diskussion 

6.1. Beslut och ansvar 

Denna studie analyserar synen på gudstjänstlivet i Svenska kyrkan sett från nationell och lo-

kal nivå. Hur överensstämmer intentionerna mellan de olika beslutsnivåerna i Svenska kyr-

kan? Genomförs den lokala planeringen och operationaliseringen i enlighet med regler och 

intentioner från nationell nivå eller finns här olikheter i uppfattning som skapar spänningar 

mellan dessa nivåer. I den vänstra bilden i figur 2 beskrivs en linjär beslutsstrategi där varje 

nivå följer den överordnade nivån (Granström 2000:8ff).  

Figur 2. Linjär och cirkulär kommunikationsmodell 

 

För Svenska kyrkans församlingars del innebär det att Svenska kyrkans nationella nivå regle-

rar hur en gudstjänst skall firas, dessa regler skall omsättas i en övergripande planering av de 

lokala beslutfattarna och förverkligas av den personal och de kyrkvärdar som arbetar på sön-

dagen i socknens kyrka. En bärande princip är att gudstjänsten skall firas på igenkännbart sätt 

över hela landet (Kyrkostyrelsens direktiv till arbetet med den nya kyrkohandboken 2006-04-

19). Denna modell beskriver en linjär beslutsordning. Samtidigt pekar kyrkoordningen på 

önskan om ett vidgat ansvarstagande genom att lyfta fram tanken om det allmänna prästadö-

met, betona samrådet och att alla skall komma till gudstjänsten med sina erfarenheter. 

Figur 2 visar på två olika kommunikationsmodeller. Den linjära kommunikationsmodellen 

är enkelriktad och isolerad från omvärlden, medan den cirkulära interagerar med de aktörer 
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som finns runt den lokala organisationen. Båda säger något om Svenska kyrkans organisat-

ionskultur. Den mest verklighetstrogna beskrivningen är förmodligen att Svenska kyrkan 

pendlar emellan dessa (Hansson 2001:19ff; Thidevall 2008:178ff).30 En kyrka som firar guds-

tjänst enbart utifrån sin egen organisations intentioner riskerar att fira en världsfrånvänd och 

utestängande gudstjänst. Yttersta konsekvensen av det är sekten, där avskildheten från om-

världen är en norm. På liknande sätt riskerar den gudstjänst som enbart har ett fokus på om-

världens intressen att bli förlora sin tradition och kanske också sin profil i sin ambition att 

vara ”kundorienterad”. 

I inledningstexten till 17 kap. säger KO att kyrkoherden och kyrkorådet gemensamt har 

ansvar för gudstjänstlivet utformning och utveckling. Präst, kyrkomusiker och kyrkvärdar har 

ansvaret för gestaltningen av varje enskild gudstjänst. Prästens övergripande ansvar betonas 

dock fortsättningsvis i flera paragrafer i detta kapitel, även om KO påpekar vikten av sam-

råd.31 Prästens ledande och styrande funktion i Svenska kyrkans gudstjänster har en lång trad-

ition. När Gustav Vasa 1528 övertog påvens roll som kyrkans överhuvud över kyrkan gjordes 

biskopar och kyrkoherdar till vasaller till kungen (Brodd 2005:274). Därmed fick även den 

lokala kyrkoherden en dubbel maktposition såväl från den världsliga som från den andliga 

sidan. Denna hierarkiskt formade struktur har under 1900-talet demokratirörelse försökt att 

finna former i relation till denna. Kyrkoordningens betoning av både kyrkoherdens och kyrko-

rådets ansvar kan ses i detta ljus (se s. 10) I detta perspektiv är kanske den starka betoningen 

på prästens helt unika roll såväl från nationellt som lokalt håll förståelig. I ett samhälle där 

begrepp som rationalism, relativism och fragmentisering (Stenberg 2011:77ff) påverkar dag-

ordningen är rollen ibland svår att hantera på det operationella planet. 

6.2. Identitet och legitimitet 

Gudstjänstfirandet är, enligt kyrkoordningen, det viktigaste uppdrag Svenska kyrkans försam-

lingar har. Därmed hör frågorna om gudstjänstfirande intimt samman med frågor om Svenska 

kyrkan identitet och legitimitet. Jag inledde denna uppsats med att jämföra Svenska kyrkan 

med en fotbollsklubb (se s. 5) och menade att fotbollsspelet legitimerade fotbollsklubbens 

30 Organisationer är komplexa sociala system (Eriksson-Zetterquist et al 2006:115 och Bolman & Deal 
2003/2005:50ff.) och Svenska kyrkan, som Sveriges största ideella organisation med sin 420 åriga historia be-
kräftar detta påstående (Hansson 2001:93).  Ännu mer komplex blir denna bild av att i dryga 400 år har kyrkan i 
varierande grad varit allierad med den världsliga makten. Fortfarande finns i strukturen av Svenska kyrkan en hel 
del likheter med offentlig förvaltning. Medlemsavgiften tas in via skattsedeln, hela proceduren runt kyrkliga val 
och kyrkomöte påminner om samhällets valorganisation och riksdagens struktur.  
31 I KO 17 kap paragraferna 8, 9, 10, och 14 har prästen uttryckligen sista ordet i hur en gudstjänst skall gestalta 
sig. 
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existens på samma sätt som gudstjänsten legitimerar Svenska kyrkans. Men kan man tala om 

Svenska kyrkan som en förening (se not 4 s. 7) och hur ser Svenska kyrkans självbild ut (se 

s.9)? Vilka referensramar för Svenska kyrkans identitet styr de anställdas och förtroendeval-

das val i deras samtal, dagliga arbeten och beslut och vilka bilder av kyrkan framträder för 

medlemmarna när man betalar sin medlemsavgift eller besöker sockenkyrkan för dop, be-

gravning eller på söndagens högmässa? 

”För att möta utmaningarna framför oss krävs en gemensam reflektion över kyrkans iden-

titet” (Eriksson 2010:93).  Så skriver chefen för Svenska kyrkans forskningsavdelning Anne-

Louise Eriksson 2010. En bild för identifikation ger den nyvalde vice ordföranden i kyrkosty-

relsen Wanja Lundby-Wedin i Kyrkans Tidning i november 2013:”Svenska kyrkan är också 

en stor folkrörelse. Om vi vill engagera fler är det som en folkrörelse vi ska jobba” 

(www.kyrkanstidning.se). Som identitetsbegrepp är ”folkrörelse” svårhanterbart för Svenska 

kyrkan. De traditionella folkrörelserna från 1800-talets Sverige, arbetarrörelse, nykterhetsrö-

relse och frikyrkorörelsen är samtliga sammanslutningar som utgjordes av ”folk i rörelse” i 

protest mot missförhållanden i samhället.32  Detta var missförhållanden som inte sällan 

Svenska kyrkan, då i samklang med makten, hade en aktiv del i. Folkets rörelse i Svenska 

kyrkan visar sig dessutom minska och har gjort så under mycket lång tid och att uttala en öns-

kan om folkrörelse från företrädare från Svenska kyrkans högsta ledning innebär i sig en mot-

sägelse. 

Vikström beskriver två (grund)modeller för hur man skall se på kyrkans identitet, den ser-

viceinriktade och den gemenskapsbefrämjande (Vikström 2008:113, 151). Att de inom 

Svenska kyrkan som på olika nivåer är ansvariga önskar en tydligt gemenskapsbefrämjande 

identitet är förståeligt (jämför s. 45 och s. 50). Det är naturligtvis mer stimulerande att leda 

och planera en verksamhet som många finner attraktiv och där god gemenskap och trogna 

besökare karakteriserar verksamheten.  Men påminner inte Svenska kyrkan mer om en ser-

viceinriktad institution? Kanske som försäkringskassan eller en kommunal förvaltning (Pet-

tersson 2013:33). Detta är institutioner som man besöker när man behöver och i övrigt betalar 

man för att där skall finnas personal som sköter verksamheten? Vad händer om vi väljer att 

beskriva kyrkan som en tjänsteorganisation som tillhandahåller ”livstolkning, mening, sam-

manhang och trygghet” (Pettersson 2000:25). Att ett sådant ställningstagande inte är teolo-

giskt okomplicerat visar Vikström i sin bok ”Folkkyrka i en postmodern tid – tjänsteprodu-

cent i välfärdssamhället eller engagerande gemenskap?”(Vikström 2008:143ff). En spän-

32 Folkrörelsebegreppet utvecklas av Wijkström och Einarsson (2006:26 och 30) och beskrivs bl.a. med orden 
”bred folklig förankring”. 
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nande tanke att pröva är om bilden av en serviceinstitution för en majoritetskyrka med nära 

band till staten kan var en tänkbar nutida omsättning av Jesusordet ”att vara de andras tjä-

nare” (Matt 20:26, 23:11; Mark 9:35, 10:43; Luk 22:27). Kan detta också vara ett sätt att för-

stå begreppet ett andligt hem (se ovan under rubriken ”Tre grundläggande kvalitetsdimens-

ioner” s. 50)? Idén är inte ny. Thidevall beskriver en variant av en folkkyrklig pastoral arbets-

form från första delen av 1900-talet (Thidevall 2008:88). Varje församling verkade i olika 

föreningar. En risk med serviceorganisationen är ju att gemenskapsperspektivet går förlorat. 

Med den thidevallska ”föreningsmodellen” i församlingen kan man förena tillhörighet, ge-

menskap och service. Om ett funktionellt och serviceinriktat perspektiv (se s. 49, jämför 

också med rational-choiceteorin, Furseth & Repstad 2005:159) styr gudstjänstplaneringen så 

resulterar det förmodligen i att utbudet av gudstjänster blir mer diversifierat för att kunna 

svara mot disparata behov (Pettersson 2013:103 och 116). Idealet med en huvudgudstjänst där 

allt och alla samlas en gång i veckan på söndagen hör kanske mer till enhetskyrkans tid där 

gudstjänsten var den stora samlingsplatsen i socknen och där långt mer än andliga ting be-

handlades. Svenska kyrkan med sin ojämförligt breda anknytning till det svenska samhället 

borde ha alla förutsättningar för att skapa arenor för ett öppet andligt samtal (Teologiska 

grundprinciper, slutsats 1, s 27) både i och utanför gudstjänstens form (Bäckström 2013:31ff). 

Med ett ensidigt gudstjänstliv riskerar Svenska kyrkan själv att bidra till den marginali-

seringsprocess som motat in kyrklig verksamhet till att enbart handla om andliga frågor ur ett 

inomkyrkligt perspektiv. Finns det då risker för en utslätande kundanpassning om man identi-

fierar sig som en serviceorganisation? Banaliseras budskapet och blir kyrkan alltför mycket en 

institution för underhållning? Edgardh skriver att Svenska kyrkan riskerar profillöshet i sin 

ambition att vara kundorienterad (Edgardh 2010:217).  

Tack vare den stora medlemsgruppen som troget betalar sin avgift har Svenska kyrkan råd 

med många och välutbildade anställda och en stor förtroendemannakår. Dessa båda grupper i 

det blivande norra Gotlands pastorat har i attitydundersökning och intervjuer gett uttryck för 

sin frustration över gudstjänster som inte håller måttet. Frustrationen som uttrycks i den empi-

riska undersökningen riktar sig inte mot de nationella dokumenten och deras intentioner. Här 

finns i långa stycken en samsyn. Frustrationen rör mera förhållandet mellan den gudstjänst 

som firas idag och den gudstjänst man önskar sig. Ingen av de intervjuade har uppgett guds-

tjänsten som Svenska kyrkans enskilt viktigaste verksamhet och ingen kunde berätta om posi-

tiva gudstjänstupplevelser i samband med någon huvudgudstjänst. Bang skriver: ”Om organi-

sationen inte kan uppfylla sitt huvudmål kan den inte heller överleva någon längre tid. Det är 

huvudmålet eller affärsidén som ger organisationen identitet” (Bang 2009:97). Om de mål 
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som är uppsatta (implicit eller explicit) är omöjliga att uppfylla är detta i ett längre perspektiv 

förödande för personal och förtroendevalda. Norra Gotlands pastorat har börjat en process 

utifrån frågan vad kyrkan skall vara på norra Gotland (se s. 27). I samrådsgrupper har man 

formulerat sentenser om vad man vill att kyrkan skall vara. Här finns ord som trygg, öppen, 

delaktig, samhällsliv, samverkan, kommunicera, våga bryta mönster, angelägen, människors 

behov, uppsökande. Om dessa begrepp kan omsättas i praktisk verksamhet kanske de kan för-

ena service och gemenskap på ett kreativt sätt. Här finns gott om ämnen för fortsatt forskning.  

6.3 Några frågor för fortsatt forskning 

En rad frågor som skulle kunna vara föremål för fortsatt forskning har, föga förvånande, dykt 

upp under arbetet med denna studie. Jag beskriver här helt kort några områden som jag bedö-

mer skulle vara intressant att beforska och kanske skulle kunna bidra till att öka förståelsen att 

vara kyrka i en sekulär eller postsekulär kontext. 

Svenska kyrkans identitet och självbild är inte enkel att förstå. Är kyrkan en ideell före-

ning med gemenskap och idé som bärande element eller är det en serviceorganisation som har 

mer attribut gemensamt med en kommunal förvaltning? En lång tradition och en förändrad 

struktur skapar många frågor kring identiteten. 

Gudstjänstens språk är i det här kommenterade förslaget till ny kyrkohandbok en aktuell 

fråga. Vad betyder språket i gudstjänsten? Har det en rituell betydelse där det annorlunda 

språket i sig har ett värde (Modéus 2005:290ff) eller skall ambitionen vara att alla skall förstå 

utan ”kyrklig träning”. 

Vad betyder kyrkobyggnaden ur sociologiskt perspektiv? Överallt i våra samhällen står 

husen, inte sällan med iögonenfallande ståtliga torn och gärna med belysning för att accentu-

era des plats. Vad betyder detta ständiga synliga bevis på religion mitt i ett samhälle som i 

hög grad identifierar sig som sekulärt? (Martinsson 2010:24) 

Svenska kyrkan har manifesterat mycket av vårt enhetssamhälle. Är söndagens huvud-

gudstjänst en av de få reminiscenserna av ett enhetstänkande. Denna gudstjänst har historiskt 

haft en rad funktioner utöver de rent religiösa. Är det dags att titta funktionellt och mark-

nadsmässigt på gudstjänsten? Vem vill ha vad och vem är mest betjänt av vilken sorts guds-

tjänst? T.ex. föreslår både kyrkoordningen och de teologiska grundprinciperna att gudstjäns-

ten skall vara ett möte och en plats för dialog. Hur kan det utformas? 
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Kan Svenska kyrkan bli ett andligt hem för sina medlemmar (s. 52)? Många talar om ”re-

ligionens återkomst” samtidigt som allt färre besöker Svenska kyrkans gudstjänster. Vad och 

var söker de som är intresserade av religion? Kan Svenska kyrkan bli en kyrka för sökare?  
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att se och analysera likheter, skillnader och spänningar mellan de 

nationella dokumentens reglering och intentioner när det gäller församlingars gudstjänstliv 

och hur de ansvariga, anställda och förtroendevalda uppfattar detta uppdrag. De nationella 

dokumenten beskriver gudstjänsten som församlingens viktigaste uppdrag. Grundläggande för 

studien är Grace Davies teorier om ”vicarious religion” och Per Petterssons teorier om 

Svenska kyrkan som en serviceorganisation. Båda dessa teorier relaterar till en struktur där 

majoriteten av landets befolkning tillhör kyrkan men en mycket liten minoritet företräder kyr-

kan och dess värden. Denna minoritet fyller en ”ställföreträdande” roll för den större majorite-

ten. 

I de nationella dokumenten om gudstjänsten talar man om kyrkoherden och kyrkorådet 

som har ett huvudansvar för gudstjänstens utformning och utveckling. Intervjuerna och atti-

tydundersökningen pekar på prästens centrala funktion för en meningsfull gudstjänst. Ingen 

av de intervjuade har lyft fram kyrkorådens ansvar i gudstjänstarbetet. Prästens roll i själva 

utförandet av gudstjänsten har påpekats både i intervjuer och i det kommentarsfält som fanns i 

enkäten. Intervjuerna uttrycker en viss frustration över ”enmansföreställningen”. Det finns en 

motsättning mellan begreppen delaktighet och gemenskap och den centrala roll som prästen 

ges i såväl analyserade dokument som i den empiriska studien.  

Kyrkoordningen pekar på att huvudgudstjänsten skall ske på söndagen och att lokalför-

samlingen är viktig. Attitydundersökningen visar att söndagen inte är den enda dag man kan 

tänka sig och att flexibilitet med gudstjänstordningar är önskvärd. De förtroendevalda månar 

starkt om sin sockenkyrka, en uppfattning som inte lika entusiastiskt omfattas av de anställda. 

Den lokala förankringen lyfts fram i såväl kyrkoordning som i kyrkohandboksdokumenten 

samtidigt som man skriver att den lokala förankringen inte handlar om lokala varianter på 

gudstjänstordningar. Det skall finnas en möjlighet att känna igen sig i gudstjänsten i olika 

delar av vårt land. 

När det gäller att fördjupa tron så pekar de nationella dokumenten på vikten av att tron får 

näring, att Guds närvaro och nåd blir viktig i gudstjänsten, att den heliga måltiden (nattvar-

den) firas. Enligt attitydundersökning ger inte gudstjänsten idag näring till den egna tron i den 

utsträckning man önskar. I perspektivet av de undersökta gruppernas funktion som ställföre-

trädande religiösa (vicarious religion) är detta resultat särskilt anmärkningsvärt.  
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De nationella dokumenten pekar på vikten av att Guds ord blir levande i gudstjänsten. 

Både intervjuer och attitydundersökning pekar på brister i gudstjänstens didaktik. Budskapet 

riskerar att banaliseras. Språket måste moderniseras. Predikan hjälper inte i trosfördjupningen 

i den mån man kan förvänta sig. Även här är gapet störst mellan upplevelse och förväntan. 

De nationella dokumenten säger inte så mycket om känslor och gudstjänst. Både personal 

och förtroendevalda är överens om vikten av att känslor får utrymme i gudstjänsten. Inte hel-

ler detta får sitt nödvändiga utrymme i dagens gudstjänst. I denna studie har teorier från Ole 

Riis och Linda Woodhead lyfts fram 

Etiska frågor har i de nationella dokumenten förändrats från att vara individuellt inriktade 

till att mer handla om kyrkans ansvar i ett samhällsperspektiv. För de intervjuade och i atti-

tydundersökningen är dessa frågor mycket viktiga som ett uttryck för att gudstjänsten kan 

vara platsen där man visar sin solidaritet med marginaliserade och utstötta. Här finns likheter i 

synen på etik och samhällsfrågor mellan de nationella dokumenten och den lokala nivån. 

Detta kopplas också till de diakonala frågorna. Norra Gotlands pastorat skriver att man vill 

vara en synlig diakonal och social aktör. Här är både personal och förtroendevalda överens 

om att en förändring måste ske. 

Frågorna om gemenskap tycks vara konstituerande (Gustafsson Lundberg 2010:55ff) för 

kyrka och gudstjänst. I alla dokument lyfts vikten av gemenskap fram och de intervjuade de-

lar samma uppfattning. Men gudstjänsten idag erbjuder inte den gemenskap man skulle vilja. 

Missnöjet kommer till tydligt uttryck i attitydundersökningen. Spänningen ligger igen inte 

mellan nationell och lokal nivå utan i gapet mellan upplevd och förväntad kvalitet. Om 

Svenska kyrkans identitet har fler likheter med en serviceorganisation än med en ideell före-

ning kan ambitionen att skapa mötesplatser som manifesterar god gemenskap vara komplice-

rat.  

Traditionen är viktig. Förarbetena till kyrkohandboksförslaget 2012 pekar återkommande 

på traditionen. Förtroendevalda anser i likhet med dessa dokument att traditionen är viktig. De 

anställda är mindre intresserade av tradition och värnar om ett förändringsutrymme. Här finns 

en spänning mellan förtroendevalda och de nationella dokumenten som hävdar traditionens 

vikt medan de anställda vill tona ner dess roll. Davie talar om vikten av att traditionen upp-

rätthålls för medlemmar som inte alltför ofta besöker kyrkan.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en stor samsyn mellan nationell och 

lokal nivå liksom mellan de anställda och förtroendevalda på lokal nivå. Skillnader och spän-
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ningar hittar vi mer i hur man upplever gudstjänsten idag och hur man skulle vilja att den var. 

Det finns en tydlig frustration kring de gudstjänster som firas idag och en förväntan på att de 

skulle kunna förändras. Frustrationen rör framför allt de kvalitativa frågorna. Gudstjänsten 

fungerar inte trosstärkande, man lär sig för lite om kristen tro och om andliga frågor, det sak-

nas dialog såväl kring gudstjänstens utformning som kring det budskap som gudstjänsten av-

ser att förmedla. Gudstjänsten ger inte heller det utrymme man skulle önska för mötet med 

Gud. Känslor förknippade med religionsutövning får för liten plats. Gudstjänsten är inte dia-

konal i den utsträckning man skulle önska sig och ger inte utrymme för gemenskap och delak-

tighet. Den formfråga som har fått betydelse är frågan om lokal förankring kring sockenkyr-

kan. I övrigt verkar formfrågorna vara av underordnad betydelse, något som kan vara värt att 

notera med tanke på det kyrkohandboksförslag som just nu remissbearbetas i Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkans gudstjänst som den firas idag har tappat i relevans för Svenska kyrkans med-

lemmar om man anser att minskat besöksantal är liktydigt med minskad relevans. De grupper 

som utgjort informanterna i denna studie är regelbundna gudstjänstbesökare och därför väl 

insatta i hur en gudstjänst firas. Därför är deras frustration kring hur gudstjänsten firas av 

största intresse för arbetet med Svenska kyrkans viktigaste verksamhet. 

Denna studie bidrar till förståelsen och fördjupning av begreppet ställföreträdande reli-

giösa (vicarious religion) och hur denna grupp förstår sitt uppdrag. De som har att utföra 

gudstjänsten har en nyckelroll i relation till nationella beslut. Här aktualiseras t.ex. frågor om 

identitet, lojalitet och relationer mellan kyrka och samhälle. Bilden av kyrkan som en institut-

ion som inte fokuserar på trosfrågor har framkommit i tidigare studier. Denna bild bekräftas 

här. Det nya i denna studie är att de undersökta grupperna tydligt beskriver att gudstjänsten 

inte bidrar vare sig till ökad tro eller till stärkt gemenskap. Tvärtemot tidigare studier så pekar 

denna studie på ett minskat intresse för tradition. 
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Bilaga 1 

Huvudgudstjänsten 
Här kommer en rad påståenden som handlar om huvudgudstjänsten och våra upplevelser kring denna. Som anställd eller 
förtroendevald kan man förhålla sig till dessa utifrån olika perspektiv. För den här undersökningen så är det viktigast att du 
svarar så spontant du kan. Den övre raden frågar efter din upplevelse hur det är, den undre raden hur du skulle vilja att det 
var. Ibland kan svaret på dessa påståenden sammanfalla, ibland skiljer de sig.  Svaren behandlas helt anonymt.  
 

  Oviktigt Mycket viktigt 

1. Att människor får lära sig om Gud 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

2. Att man stärks i sin tro på Gud 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

3. Att traditioner bevaras 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

4. Att predikan hjälper mig i min tro 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

5. Att etiska och moraliska frågor lyfts fram 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

6. Att nattvard firas 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

7. Att vi påminns om Jesus, hans liv, död och uppståndelse 
Min upplevelse       
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hur det är 

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

8. Att gemenskapen mellan människor stärks 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

9. Att språket i gudstjänsten är lätt att förstå 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

10. Att jag får möjlighet att uttrycka min tro 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

11. Att gudstjänsten ger tröst 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

12. Att uppleva delaktighet i gudstjänsten 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

13. Att gudstjänster firas på olika tider under veckan 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

14. Att man har samma gudstjänstordning varje söndag  
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

15. Att gudstjänst firas ofta i min egen kyrka 
Min upplevelse 

hur det är 
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Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

16. Att gudstjänsten är välplanerad 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

 

17. Att gudstjänsten pekar på att Gud älskar oss 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

18. Att gudstjänsten varieras och att man prövar olika former 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

19. Att gudstjänsten är högtidlig 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

20. Att gudstjänsten ger plats för känslor: allvar och skratt, glädje och sorg 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

21. Att kyrkans värnande om de svaga uttrycks i gudstjänsten 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

22. Att gudstjänsten tar upp aktuella händelser i samhället 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

23. Att många får vara med i genomförandet av gudstjänsten 
Min upplevelse 

hur det är 
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Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

24. Att gudstjänsten ger mig stillhet 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

25. Att delta regelbundet i gudstjänster 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

 

26. Att jag får fira gudstjänst i min sockenkyrka 
Min upplevelse 

hur det är 
      

Hur jag skulle vilja 

att det var 
      

 

Egna kommentarer:  

 

Här kommer några frågor med olika alternativ där du helt enkelt sätter kryss i rätt ruta: 

 

 1 2 3 4 5 6 

Ålder 20-30 

år 

31-40 

år 

41-50 

år 

51-60 

år 

61-70 

år 

Äldre än 

71 år 

 

 1 2 

Kön Man Kvinna 

 1 2 
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 1 2 3 4 5 

Hur länge har du varit verksam inom kyr-

kan som anställd eller förtroendevald? 

0-5 år 6-10 

år 

11-15 

år 

16-20 

år  

21 år 

eller 

mer 

 

 1 2 3 4 5 

Hur ofta deltar du i guds-

tjänster? 

Aldrig Någon 

enstaka 

gång 

Några 

gånger 

per år 

En gång i 

månaden 

Varje 

vecka 

 

 1 2 3 4 5 

Hur ofta under din upp-

växt deltog dina föräld-

rar i gudstjänster? 

Aldrig Någon 

enstaka 

gång 

Några 

gånger 

per år 

En gång i 

månaden 

Varje 

vecka 

 

  

Jag är Anställd Förtroendevald 
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Bilaga 2 

Frågor för den semistrukturerade intervjun  

Introduktion: 
Den här intervjun kommer att ta ca 45 minuter. Jag har en struktur för vårt samtal som jag följer ganska noga. Jag vill gärna 
få spela in intervjun. Jag kommer sen att skriva ner vårt samtal och förstöra ljudfilen. Det vi säger här kommer att anonymi-
seras, dvs. ingen skall kunna utläsa av svaren vem som sagt vad. Om jag bedömer någon utsaga så viktig för materialet att 
jag vill redovisa den, där jag ser en risk för identifikation så kommer du att få frågan om det är OK att ta med just detta. Den 
här intervjun kommer att handla om gudstjänsten. Med gudstjänst avser jag här att begränsa mig till huvudgudstjänsten, 
dvs. inte kyrkliga handlingar. 

1. Vad är det viktigaste verksamheten i kyrkan? 
2. Vad är dina omedelbara associationer när jag säger ordet gudstjänst? 
3. Kan du minnas ngn gudstjänst som du upplevde särskilt positivt? Vad var det som 

gjorde att den blev bra? 
4. Berätta om en gudstjänst som du upplevde särskilt negativ? Vad var det som gjorde att 

den inte blev bra? 
5. Om fråga 2 o 3 handlat om andra gudstjänster än huvudgudstjänst. Kan du minnas nå-

gon huvudgudstjänst som var särskilt bra eller dålig 
6. Vad betyder allra mest för dig i en gudstjänst? 
7. Här kommer en hel rad med påståenden på en särskild blankett. (se bilaga 1) Gör en 

värdering hur du anser att det bör vara och hur du upplever att det är.  
8. Hur ser din egen roll ut när det gäller gudstjänsten? 
9. Lekmän – skulle du vilja vara mer delaktiga i gudstjänstplanering 
10. Tycker du att det skulle vara mer delaktighet av anställda i gudstjänstplaneringen 
11. Är du nöjd med gudstjänsternas eller tycker du att man skulle förändras på något? 

Form och/eller innehåll. 
12. Tror du att du kommer att ta initiativ till en eventuell förändring? 
13. Om du fick önska – hur många gånger per år tycker du det är realistisk att en försam-

lingsbo kan tänkas delta i huvudgudstjänst. 
14. Hur ofta deltar du själv i huvudgudstjänst? (när du inte tjänstgör). 
15. Kan du tänka dig att ta med en granne/vän/bekant till en gudstjänst. 
16. Har ditt gudstjänstdeltagande förändrats under sista förändrats på något sätt? I så fall – 

vad betyder det? 
17. Är det något du vill lägga till. 
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