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 3 

 
KRISTNA RUM, RITER OCH RITUALER.* 

 
Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys undersöka hur 
objekten kristna rum, riter och ritualer konstrueras i Kyrkans Tidning. 
Avsikten har dels varit att få en bättre förståelse för objektens innebörd, 
dels att se vilken bild av dessa som förmedlas till läsarna. De domine-
rande diskurserna i mitt material har varit den politiska, juridiska, kul-
turella och ekumeniska diskursen. Den musikaliska diskursen och sä-
kerhets-, traditions- och arrangemangsdiskursen har också varit vanliga. 
Den religiösa diskursen har också kunnat identifieras på många ställen, 
men bedöms ändå som svagare än förväntat med tanke på den rika tra-
dition av riter och symboler som ryms inom kyrkan och dess historia. 
En viktig fråga som ofta berörts i materialet, dock mer sällan inom den 
rent religiösa diskursen, har varit den om välsignelseakt för homosexu-
ella partnerskap. De analyserade texterna har ofta främjat en positiv syn 
på denna rit. 

 
Inledning 

 
En anledning till att man inom psykologin borde intressera sig för religion är enligt min 
mening att det kan finnas fördelar med att inte bara fokusera på det som bryter ned män-
niskor utan även på det som bygger upp och stärker. Jag tror att religionen, i de allra 
flesta fall, är ett exempel på det senare. 
      Genom historiens gång har heliga platser, riter och ritualer förekommit i människors 
sätt att leva tillsammans, d.v.s. i deras kultur. Det har kunnat handla om att markera in-
träde i vuxenlivet, om namngivningsceremonier eller avskedstagande av människor som 
avlidit. De senaste tusen åren har kristendomen varit den dominerande religionen i Sve-
rige och övriga Europa. Av denna anledning har just kristna rum, riter och ritualer haft 
stor betydelse för många svenskar. Dessa företeelser står i fokus i denna uppsats. 
     Svenska kyrkan (hädanefter kallad ”kyrkan”) var tidigare en statskyrka och länge till-
hörde i princip alla svenskar denna kyrka. I dag finns dock många andra kristna sam-
fund. År 2000 skiljdes kyrkan och staten åt, men fortfarande är ca 70-80 procent av be-
folkningen medlemmar.  
     En av kyrkans mest grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst. Den viktigaste är 
den s.k. huvudgudstjänsten på söndagarna klockan 11.00. Den äger nästan alltid rum i 
kyrkan och är rik på ritualer. Många av kyrkans medlemmar deltar dock alltmer sällan i 
denna gudstjänst och därför har riter som dop, vigsel, konfirmation och begravning blivit 
allt viktigare för kyrkans kontakt med flertalet medlemmar. 
     Kristna rum, riter och ritualer är laddade med mening och innebörd och det är därför 
intressant att försöka förstå vad de betyder för människor och deras föreställningsvärld. 
Det är förmodligen också så att allmänhetens syn på dessa företeelser håller på att för-
ändras i takt med den tilltagande sekulariseringen i samhället.  
     I ett bakgrundskapitel redovisas information som inhämtats genom litteraturstudier. 
Den huvudsakliga ambitionen med uppsatsen har dock varit att på ett otraditionellt sätt 
försöka få en bättre förståelse för innebörden i kristna rum, riter och ritualer genom att 

                                                             
* Jag vill tacka min handledare Bo Heffler, och mina föräldrar Stig och Lena Drevemo, för hjälp och stöd under 
arbetet med denna uppsats. 
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utföra en diskursanalys av Kyrkans tidning (hädanefter kallad ”KT”). Denna läses av 
många ”vanliga” medlemmar, men dess främsta uppgift är att vara ett arbetsredskap för 
kyrkans medarbetare och förtroendevalda. Eftersom rum, riter och ritualer är centrala för 
kyrkans identitet blir det därför också intressant att se vilken bild av dessa företeelser 
som förmedlas till läsarna. 
     Diskursanalys är en metod, i vilken författarens egna åsikter och värderingar får stort 
genomslag. Därför vill jag redan här informera läsaren om att jag själv är kristen och i 
många frågor har värderingar som troligtvis skulle uppfattas som konservativa i dagens 
svenska samhälle. Jag har t.ex. en negativ inställning till den välsignelseakt för homo-
sexuella partnerskap som kommer att behandlas senare i uppsatsen. 
 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att genom utförandet av en diskursanalys undersöka hur objek-
ten kristna rum, riter och ritualer konstrueras i KT. Avsikten har dels varit att få en för-
djupad och bättre förståelse för företeelserna i sig, dels att undersöka vilken bild av des-
sa som via KT förmedlas till kyrkans medarbetare och förtroendevalda. 

 
 

Bakgrund 
 
Med detta kapitel avses att ge en bättre förståelse för innebörden och funktionen hos ri-
ter, ritualer och kyrkorum. När det gäller riter och ritualer är det främst högmässan, do-
pet, konfirmationen, vigseln och begravningen som står i fokus. Kapitlet avslutas med 
ett avsnitt om kyrkorummet och dess symbolik. 
 

Riter och ritualer 
 
Enligt Norstedts svenska ordbok är en rit en ”typ av handling som har symbolisk bety-
delse i visst (vanligen religiöst) tankesystem och som måste utföras enligt noga fastställt 
mönster”. En ritual är ett ”noga fastlagt mönster för (viss) högtidlig akt eller förrätt-
ning”. 
     Ordet rit kommer från latinets ritus som har två betydelser – ”helig handling” och 
”lek”. Riten är släkt med leken på så sätt att båda ger oss ett symboliskt språk som också 
finns i myter, legender, konst och musik. Riten kan vara ett kraftfullt instrument för att 
hjälpa oss att gestalta, tolka och kanske försona oss med de liv vi lever. Enligt Lars 
Björklund som tidigare varit sjukhuspräst, men som nu är själavårdare och etikföreläsare 
är en rit ”en sammanhängande gestaltning, en sorts berättelse kring det oförklarliga, som 
vi iscensätter tillsammans och som öppnar nya vägar.” Han menar också att riter är kol-
lektiva medan ritualer ofta är enstaka symbolhandlingar (LS, Begravning 2005; s. 16).  
     Martin Modéus är präst och stiftsadjunkt i Stockholms stift. I sin bok ”Mänsklig 
Gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit.” diskuterar han huvudsakligen sönda-
gens gudstjänst i Svenska kyrkan för att försöka förstå dess problem och möjligheter. Ett 
viktigt inslag är psykologin bakom riter, vilken behandlas utförligt. Detta kapitel bygger 
därför i hög grad på Modéus framställning. 
     Enligt Modéus är riten inget konstigare än en social mekanism som människor an-
vänder för att kunna orientera sig i tillvaron. Syftet är att etablera en ordning i ärenden 
där konflikt eller otydlighet råder, d.v.s. att göra det overkliga verkligt. Ett annat sätt att 
utrycka det är att ta in nya omständigheter och deras innebörder, att integrera händelser i 
sitt inre och på så sätt göra dem till ”erfarenheter”. Ritens grundläggande funktion kan 
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därför sägas vara att svara mot något som har hänt. Terence S. Turner har uttryckt sig på 
följande sätt:  
 
Ritual and ceremonial behaviors develop in response to situations in which some transition, ambiguity, 
conflict, or uncontrollable element threatens a given structure of relations either explicitly or, simply by 
remaining beyond control, implicitly (Modéus 2005; s. 46) 
 
Att behovet av riter först och främst aktiveras genom händelser av social och psykolo-
gisk karaktär behöver inte betyda att de andliga aspekterna i utövandet av riter är mindre 
viktiga. Modéus skriver att riter kan uppfattas som:  
 
”en Guds gåva för att hjälpa människan att möta sig själv, sina medmänniskor och Gud. Genom riterna 
skapar vi fysiska och mentala rum där vi kan ta plats i dessa livets grundrelationer” (Modéus 2005; s.  20). 
 
Modéus menar dock att det finns en anledning (causa; se nedan) till att riterna uppträder 
vid just de aktuella tillfällena. 
     Det är alltså när vårt ordnade sätt att leva tillsammans ifrågasätts som behovet av riter 
blir starkare. Modéus talar om fyra ”kulturella problemområden” (Modéus 2005; s. 49 
ff) som han anser har en grundläggande betydelse för aktiveringen av rituellt beteende. 
Dessa är: 
 
 Kulturens gränser 
 Tid och förändring 
 Relationer 
 Fruktbarhet  
 
Med kulturens gränser avses både inre och yttre gränser. Det förra kan exemplifieras 
med sociala gränser mellan män och kvinnor eller olika klasser. Med yttre gränser menas 
gränser mot naturen och andra kulturer. Dopet kan t.ex. ses som en rit med syftet att in-
lemma ett barn i kulturen, d.v.s. att markera övergång från natur till kultur. Riter för att 
välkomna nyfödda i gemenskapen och klargöra vilka sammanhang som de kommer att 
tillhöra finns i alla samhällen världen över.  
     Tid och förändring är något som människor kämpar med genom hela livet. I viss mån 
vill vi ha framsteg och variation, men förändring kan också vara något hotfullt som vi 
vill skydda oss emot. Stabilitet och förutsägbarhet är trygghetsskapande. 
     Modéus (2005; s. 52) skriver om den ”linjära” och den ”cirkulära tiden”. Den först-
nämnda är den historiska tiden som tickar framåt och aldrig kommer åter. Den sist-
nämnda handlar om den tid som går runt, runt, och återkommer i en viss rytm, t.ex. 
veckor, årstider och generationer. En viktig komponent i många riter är att försöka göra 
om den osäkra linjära tiden till cirkulär tid, vilket kan exemplifieras med riter kopplade 
till årstidernas växlingar och generationers gång. Ofta känns det viktigt att hålla sig till 
traditionen och inte göra några större förändringar. Då skulle ju riterna snarare påminna 
om det linjära tidsperspektivet. 
     Relationer är ytterligare ett problemområde som kan generera rituell aktivitet. Här 
tydliggörs våra sociala nätverk och vilka sammanhang vi tillhör. I jultider samlas släkten 
och äter middag tillsammans och vid inflyttningsfesten bjuds vänner och bekanta in. 
Dopet nämndes ovan i diskussionen om inlemmandet i kulturen, men detta har också 
mycket med relationer att göra. Nya sociala roller tydliggörs. Barn blir föräldrar, föräld-
rar blir far- och morföräldrar, syskon blir fastrar och farbröder. 
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     Problemområdet ”relationer” omfattar även fenomen som makt, status och hierarkier. 
Exempel på detta är vilka som ska bjudas på bröllop, hur de ska bli placerade vid mid-
dagsbordet och vad gästerna ska ha med sig för presenter. 
     Det fjärde och sista kulturella problemområdet som Modéus tar upp är ”fruktbarhet”. 
Inom detta område återfinns riter kopplade till mat och fortplantning. I dagens Sverige är 
det inte så vanligt med sådana riter, dels för att de flesta svenskar lever sina liv ganska 
långt från de första leden i matproduktionen, dels för att sexualiteten inte är lika tabube-
lagd som tidigare. Modéus nämner svensexan och möhippan som de tydligaste svenska 
exemplen. 
     Modéus menar alltså att människan har ett instinktivt behov att använda sig av riter i 
vissa situationer. Dessa utmärks av att något har hänt och att detta behöver ”fokuseras” 
och ”definieras” (Modéus 2005; s. 59). Med det förra menar han att man lyfter fram en 
företeelse eller händelse och fokuserar uppmärksamheten på denna. Att sedan definiera 
företeelsen handlar om att förklara, och på ett djupare plan förstå, att ”detta har hänt”. 
Man skapar så att säga något på nytt. 
    Ett konkret exempel är att man vid en vigsel fokuserar ett par, t.ex. genom att befinna 
sig på en speciell plats (t.ex. i kyrkan), att brudparet bär speciella kläder, att prästen talar 
till brudparet och att ringar utbyts. Just att excentriska handlingar som avviker från det 
vardagliga ackompanjerar händelsen förstärker upplevelsen av att det är något speciellt 
som händer (fokusering).  Ruth Finnegan uttrycker detta med orden ”to make words 
heavy” (Modéus 2005; s. 60) medan Modéus (2005; s. 60) skriver att det handlar om ”en 
sorts ’dekoration’ av händelsen för att den skall att framträda tydligare”. Detta är fokuse-
ringens grundmetod. När brudparet går ut och lämnar kyrkan är alla som närvarat över-
ens om att ett äktenskap med alla dess sociala och juridiska konsekvenser har uppstått. 
Det är detta som avses med begreppet ”definiering”. Innebörden i detta begrepp handlar 
om att genom att beskriva något och därmed visa att det existerar, skapar man det på 
samma gång. Just den underförstådda sociala överenskommelsen  är kritisk när det gäller 
legitimiteten i påståendet att ett äktenskap mellan två människor föreligger. Den fysiska 
gestaltningen (riten) hjälper människor att göra kunskapsmässig information (att två 
människor bestämt sig för att leva med varandra) till en erfarenhetsmässigt integrerad 
förståelse av att det nu är ett gift par som de har framför sig. 
     Den grundläggande orsaken till förekomsten av riter är således händelser som utlöser 
människors behov av att fysiskt eller mentalt gestalta att något har hänt. Dessa händelser 
kallar Modéus för ”causa” (pl. ”causae”; lat. Angelägenhet, grund). Han är noga med att 
skilja causa från den ideologiska tolkning som ofta görs av riter. Ett exempel som nämns 
är att den yttersta orsaken till ett dop inte är att barnets föräldrar vill att barnet ska bli 
kristet utan att ett barn har fötts. Detta är den ursprungliga händelsen medan önskan om 
ett kristet liv för barnet är en reflektion angående ritens innebörd, en tolkning som ska 
ställas bredvid causa. Denna behöver naturligtvis inte på något sätt vara mindre viktig el-
ler sann, men den ligger senare i orsakskedjan. För att finna det causa som har genererat 
en viss rit ska man ställa sig frågan; s.  ”Vad är det som har hänt just nu?”. 
     Förutom de fyra kulturella problemområden som omnämns ovan har Modéus även 
identifierat sex livssammanhang i vilka riter ofta förekommer. Dessa är mer preciserade 
än de kulturella problemområdena och medan de senare besvarar frågan vad som är pro-
blematiskt är livssammanhangen mer kopplade till när det blir problematiskt. Nedan ges 
en beskrivning av de olika livssammanhangen:  
 
 Naturens cykel 
 Livscykeln 
 Bekräftelse 
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 Återupprättelse 
 Kriser 
 Invigningar 
 
Causae kopplade till naturens cykel har att göra med naturens växlingar och människors 
livsrytm som sker till följd av tidens gång. De viktigaste cyklerna i denna rytm är dagen, 
veckan månaden, säsongen och året. Jul- och midsommarfirandet och handlingar för att 
markera att arbetsveckan är över, är riter associerade med detta livssammanhang. Att 
tydliggöra naturcykeln på detta sätt kan vara trygghetsskapande, bl.a. för att det ger en 
känsla av att tiden är cirkulär. Detta ger en starkare känsla av kontroll. 
     Causae kan också skapas av människors livscykel. Detta innebär att övergångar mel-
lan olika livsstadier och den därmed förändrade sociala identiteten uppmärksammas och 
tydliggörs. Även här är givetvis den framrusande tiden en kritisk faktor. Födelse, vuxen-
blivande, familjebildning och död är så starka causae i så många delar av världen att 
Modéus (2005; s. 67) t.o.m. för fram tanken att de kan uppfattas som ”rötterna till det 
sociala beteende som ritualisering utgör”. Det finns även mindre tunga causae inom det-
ta livssammanhang, vilket kan exemplifieras med att konfirmeras eller att fylla jämnt.  
     Livssammanhanget ”Bekräftelse” omfattar causae som berör ”det mänskliga behovet 
att betona tillblivelse och befintlighet, till exempel att man uppnått något eller att en 
grupp hör ihop” och syftet med riter inom detta livssammanhang är ”att försäkra att det 
som gällt fortfarande är giltigt, och att ge kraft åt detta” (Modéus 2005; s. 68). Senare 
idag ska jag äta lunch med en vän, vilket jag gör med jämna mellanrum. Detta skulle 
kunna ses som en rit för att bekräfta och stärka den vänskap som vi har. Causa i detta fall 
är att det var så pass länge sedan som vi träffades att det nu är ”dags att ses” igen. Om vi 
väntar längre finns risken att vår goda relation förlorar i styrka och på längre sikt kanske 
t.o.m. upphör. När vi möts kommer vi kanske att skaka hand, vilket också är en rit som 
bekräftar vår relation. 
     Ur ett kyrkligt perspektiv skulle ”bekräftelse” i denna bemärkelse kunna handla om 
att underhålla livets grundrelationer som identifieras inom kristendomen, d.v.s. till Gud, 
medmänniskor och till sig själv. (Ofta talas det om fyra grundrelationer där den fjärde 
utgörs av relationen till skapelsen, men Modéus anser att den relation kan inkluderas i de 
övriga tre relationerna.) 
     Om en person av något skäl blivit förskjuten från en gemenskap eller ett sammanhang 
som den tidigare tillhört kan riter för återförandet till det ursprungliga tillståndet före-
komma. Dessa hamnar under rubriken ”Återupprättelse”. Ett exempel som kan verka 
uppenbart är syndabekännelsen i kyrkans högmässa. Detta är dock problematiskt efter-
som relationen mellan den troende människan och Gud, enligt kristendomen, redan är 
återupprättad i och med ”försoningen”, d.v.s. att Jesus Kristus led och dog för våra syn-
ders skull. Gemenskapen med Gud är alltså inte bruten, trots att människan syndar. Rätt-
färdiggörelsen kommer av dopet och tron, inte i första hand av böner om förlåtelse. Syn-
dabekännelsen bör därför ses som en bekräftelserit snarare än en återupprättelserit. 
     Kriser är andra tillfällen då rituellt beteende ofta förekommer. Här handlar det för det 
mesta inte om att göra något åt själva problemet, utan det handlar snarare om att fokuse-
ra och definiera det som hänt för att på något sätt hantera ett kaotiskt tillstånd. Kanske 
kan riten vara till hjälp att bearbeta och acceptera en svår verklighet. Lidande kan sättas 
in i ett meningsfullt sammanhang. Det går också tänka sig att riter kan fungera samman-
hållande för grupper som befinner sig i kris. 
     Rubriken ”invigningar” omfattar alla causae som berör övergångar mellan olika sta-
tuspositioner. Det kan t.ex. handla om vigningar, invigningar och kröningar och att ta 
steget in i olika former av gemenskaper. 



 8 

     Modéus gör även åtskillnad mellan s.k. ”tunga” och ”lätta” causae. Dessa begrepp är 
kopplade till styrkan i behovet av riter som skapas av ett visst  causa. Ett exempel på ett 
tungt causa är att en människa avlider. Detta är en händelse som ofta påverkar många 
människor starkt och därmed skapar ett tydligt behov av att fokusera och definiera vad 
det är som har hänt. Här är det givetvis ”begravningen” som är den naturliga riten. 
     Lätta causae skulle kunna exemplifieras med växlingen mellan natt och dag. Här 
finns en otydlighet som gör att en del människor väljer att markera att dagen nu är till 
ända eller just ska börja, t.ex. genom att be aftonbön eller morgonbön. Modéus skriver:  
 
Eftersom sådana situationer ändå är urskiljbara som causae används de ofta i sammanhang där det finns ett 
intresse av att befästa människor i ett livsmönster eller en ideologi. (…) Bönelivet blir då det rituella sva-
ret på de causae som skapas av övergången mellan natt och dag. Att samla sig i bön och avskilja en punkt 
i tid och rum fungerar nämligen som en ”apart” eller ”konstig” handling, som, rituellt sett, fungerar som 
medel för att fokusera och definiera (…). På detta sätt skapar människan rituellt en rytm i tiden och fäster 
sitt andliga liv vid denna rytm. Bönen blir naturlig på samma sätt som skiftet mellan dag och natt är natur-
lig. (Modéus 2005; s.  73) 
 
Inom religionerna använder man sig av de positiva erfarenheter av riter som människor 
har vid tunga causae, till att vid lättare causae skapa riter som ger den egna ideologin 
trovärdighet och tyngd. Eftersom causa är lätt och dessutom inte direkt kopplat till ideo-
login, blir det desto viktigare att förklara den ideologiska komponenten i riten för delta-
garna. 
     De causae som Modéus menar är viktigast när det gäller människors önskan att delta i 
gudstjänster återfinns inom områdena ”naturens cykel” och ”bekräftelse” (se ovan). Det 
förstnämnda  handlar om att det återigen har blivit söndag och då brukar personen ifråga 
gå i kyrkan. Att tydliggöra naturcykeln på detta sätt kan vara trygghetsskapande, bl.a. för 
att det ger en känsla av struktur i tillvaron och att tiden är cirkulär och inte linjär. Att 
gudstjänsten skulle kunna uppfattas som en bekräftande rit motiveras av känslan att det 
har blivit dags att på ett tydligt sätt bekräfta relationen till församlingen, till sitt eget inre 
och till Gud. 
     Gudstjänstens causae kan betecknas som lätta i den meningen att de inte skapar något 
starkt behov av att delta i en rit just på söndagsförmiddagen. Detta är enligt Modéus tro-
ligtvis en viktig orsak till att relativt få av kyrkans medlemmar regelbundet deltar i guds-
tjänster.  
 
Högmässan 
I ”kyrkoordningen” som är det regelverk som styr Svenska kyrkans verksamhet ges an-
visningar om att en församling varje vecka ska fira en s.k. ”huvudgudstjänst” som följer 
någon av de gudstjänstordningar som beskrivs i ”Den svenska kyrkohandboken I” (hä-
danefter kallad ”handboken”) från 1986. Denna ska användas vid allmänna gudstjänster 
och kyrkliga handlingar i Svenska kyrkan (Martling 1992; s. 174 ff). Handbokens ord-
ningar är således bindande även om det i vissa fall finns möjligheter att välja mellan fle-
ra i handboken uppställda alternativ. 
     I handboken finns fyra kapitel. Tre avser den allmänna gudstjänsten och ett de kyrk-
liga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning). I det första kapitlet åter-
finns de åtta gudstjänstordningar som man kan välja mellan vid söndagens huvudguds-
tjänst. Dessa är (Martling 192; s. 174) högmässan, söndagsmässan, familjemässan, hög-
mässogudstjänsten, söndagsgudstjänsten, familjegudstjänsten, julottan och långfredags-
gudstjänsten. 
     Eftersom högmässan måste anses vara den viktigaste gudstjänstformen, är det i denna 
framställning högmässoordningen som fokuseras. Denna har stora likheter med det 
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gudstjänstliv som växte fram i den tidiga kyrkan under de första århundradena efter vår 
tideräknings början.  
      Utgångspunkten för gudstjänsten utformning finns i det mönster av tillbedjan och tro 
som varit gemensamt för olika kyrkor under historiens gång och som kallas ”ordo”. En-
ligt Lathrop  finns det tre grundläggande faktorer i ordo. Dessa är ”söndagen”, ”ordet” 
och ”måltiden” som fokus i söndagens gudstjänst. Utöver dessa faktorer nämner han 
även ”bönen” (som består både av bönfallande och lovsång), dopet (som består både av 
undervisning och bad) och kyrkoåret i vilket påsken utgör centrum. Lathrop gör även en 
sammanfattning av den struktur som kan skönjas i kristen liturgi genom historien. Den 
ser ut som följer (Modéus 2005; s. 130):  
 
    Samling på en plats 
    Läsning ur skrifterna av en läsare. 
    Predikan av samlingens ledare. 
    Stående bön. 
    Framdukning av mat inför eukaristin. 
    Stor tacksägelse av samlingens ledare, följd av folkets amen. 
    Distribution av den mat som tacksägelsen omfattat till de närvarande. Frånvarande  

förses med hjälp av diakoner. 
    Någon gång under mötet insamling av pengar till de fattiga. 
 
Modéus (2005; s. 131) skriver att ”söndagens högmässa är och förblir kyrkans mitt-
punkt, inte som verksamhet utan som identitetsfokus”. Gudstjänsten bör vara ”ett rum 
för relation och livsrytm” (Modéus 2005; s. 99) och fungerar därmed som ett svar på be-
kräftelsens och naturcykelns causa som omnämnts i det föregående avsnittet. Uppgiften 
är att levandegöra de tre grundrelationerna (se sid 7 i uppsatsen) samt att fungera som 
markör i veckans rytm. Modéus (2005; s. 122) anser att just samlingen av människor 
med alla deras olikheter utgör en viktig del av ”kyrkans identitet” eftersom kyrkan består 
av människor som är olika, samlade i Guds namn, av ”lemmar i Kristi kropp” (Bibeln, 
Rom 12). Han skriver t.o.m. att ”Högmässans uppdrag är att samla helheten” (Modéus 
2005; s. 124). När det gäller högmässans funktion som ”veckomarkör” handlar det om 
att tydliggöra en rytm som kan hjälpa människor att organisera både det andliga och se-
kulära livet. Det blir därför viktigt att gudstjänsten utformas på ett sätt som gör att den 
går att känna igen från gång till gång.  
 
Nattvarden 
Nattvarden, eller måltiden som den också kallas, är tillsammans med ”Ordet” (d.v.s. läs-
ning och tolkning av Bibeln samt bön (Modéus 2005; s. 133)) de viktigaste komponen-
terna i högmässan.  
     Nattvarden räknas som ett av Svenska kyrkans två sakrament. Det andra är dopet. Ett 
sakrament är en ”Helig handling, något som ger eller förmedlar Guds gåvor” (Lundborg 
2005; s. 153). Svenska kyrkan har, liksom övriga evangeliska kyrkor, ställt upp ett antal 
kriterier för att en helig handling ska kunna kallas ”sakrament”. Dessa är att handlingen 
har instiftats av Jesus, att något jordiskt finns med (t.ex. brödet och vinet i nattvarden) 
och att den som tar emot sakramentet får någon form av andlig gåva. I nattvarden är det 
syndernas förlåtelse, liv och salighet (Livets skeden (= LS), Dopet 2005; s. 9). 
     Nattvarden instiftades av Jesus när han natten innan sin död på korset intog påskmål-
tiden tillsammans med sina lärjungar (Bibeln; Matt 26). Detta faktum kan göra det lätta-
re att förstå nattvardens innebörd.  
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     Påskmåltiden firades (och firas) inom judendomen för att påminna om hur Gud räd-
dade Israels folk från slaveriet i Egypten (Bibeln; 2 Mosebok 12). Den inleddes med att 
ett bröd bröts och avslutades med att en bägare vin skickades runt (LS, Konfirmation 
2005; s. 34). Mellan dessa moment delade man även på annan mat och då i första hand 
påsklammet, som enligt Bibeln var det offer som räddade Israels folk undan döden (Bi-
beln; 2 Mosebok, kap 12). 
      När Jesus vid den första nattvarden bröt brödet sa han: ”Detta är min kropp som blir 
offrad för er”. Vid måltidens avslutning lät han en bägare med vin gå runt bland lärjung-
arna samtidigt som han sa; s.  ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som 
blir utgjutet för er” (Bibeln; Luk 22). På samma sätt som påsklammet i gamla testamen-
tet offrades för att skydda mot döden och ge liv, skulle nu Jesu kropp och blod offras för 
att ge frälsning åt människorna. Enligt evangelisten Johannes sa Jesus att ”Så älskade 
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under 
utan ha evigt liv” (Bibeln; Joh 3). Denna bibelvers har en sådan central betydelse inom 
kristendomen att den har kallats ”Lilla Bibeln”. 
     Martin Luther menade att nattvarden kunde ses som ”synliga ord” (LS, Konfirmation 
2005; s. 34) där brödet och vinet blev ett konkret uttryck för vad Jesus har gjort för 
mänskligheten. Genom att ta emot brödet och vinet får kommunikanten del av Jesu död 
och uppståndelse. 
     Det finns även andra gammaltestamentliga berättelser som kan ses som föregånga-
re/förebilder till nattvarden. En är berättelsen om hur Gud lät ”manna” falla ner från 
himlen för att Israeliterna skulle få mat på sin vandring genom öknen (Bibeln; 2 Mos 
16). Jesus talar om att han är ”det levande brödet som kommer ner från himlen för att ge 
världen liv (Bibeln). En annan bild är den om offermåltiderna i Jerusalems tempel.  
      Det finns också framåtriktade perspektiv på nattvarden. Aposteln Paulus skriver; s.  
”Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till 
dess han kommer” (Bibeln; 1 Kor. 11). Enligt kristen tro är det så att när en troende 
människa äter brödet och dricker vinet ser hon tillbaka på Jesu lidande och död och får 
på ett konkret och fysiskt sätt uppleva hur innebörden i dessa händelser blir en del av 
hennes liv. Genom att på detta sätt bli delaktig i Jesu verk utlovas evigt liv, ett liv som 
inte döden kan ta ifrån den troende människan. På grund av detta kan man i nattvarden 
också rikta blicken framåt mot tron på Jesu återkomst och på den totala harmoni som då 
ska inträda (LS, Konfirmation 2005; s. 34). 
     Vid nattvardsgång förekommer det att brödet och vinet förs fram till altaret i proces-
sion. Denna är en bild av hur församlingen träder fram inför Gud. Processionen kan be-
stå av många människor, men den kan inte vara mindre än tre personer. Dessa är i så fall 
två kyrkvärdar som bär vinkanna och oblatask (som innehåller brödet), och prästen som 
bär kalken (ur vilken man dricker vinet) (Martling 1975; s. 78). 
     I samband med nattvarden sjungs lovsånger till Guds ära. Vid dessa står församlingen 
upp, vilket kan tolkas som en bild av himmelriket ”där änglarna och himmelens härska-
ror står inför Guds tron och lovsjunger utan uppehåll” (Martling 1975; s. 51). 
    Ett vanligt sätt att ta emot kommunionen är genom att knäfalla vid altaret. Ofta har 
den s.k. altarringen runt altaret formen av en halvcirkel och man tänker sig att den halv-
cirkel som behövs för att göra cirkeln hel finns bakom östväggen, d.v.s. i evigheten. Cir-
keln är en symbol för evigheten och man tänker sig att kommunikanterna kan fira natt-
vard i gemenskap med Gud och alla kristna som gått före in i evigheten (Martling 1975; 
s. 39). 
       Enligt kristendomen är alla människor i någon mening ovärdiga att möta Gud, men i 
nattvarden kan de ändå göra just detta. Här möts varje människa med upprättelse och 
nåd. Detta var och är utmärkande för Jesus, att han ständigt och av nåd, bjuder in ”de 



 11 

ovärdiga” till sin gemenskap. Detta kan sägas vara den djupaste innebörden i hans verk 
(LS, Konfirmation 2005; s. 34). 
     Nattvarden instiftades på skärtorsdagskvällen och därför firas skärtorsdagsmässa i de 
flesta församlingar. Tanken är att mässan ska präglas av glädje, men att den avslutas i 
moll inför Långfredagen då Jesus korsfästes. Ofta markerar man  på något sätt stundens 
allvar, t.ex. genom att de levande ljusen på altaret släcks och att nattvardskärl, dukar och 
prydnader på altaret bärs bort. Genom detta gestaltas att ”Jesus nu avkläds all mänsklig 
värdighet och utlämnas till tortyr och död” (Modéus 2000; s. 114). En törnekrona och ett 
ensamt ljus kan placeras på altaret. Det förekommer även att gudstjänsten avslutas med 
att någon läser ur psaltaren 22, vilken är en klassisk psalm. 
 
Dopet 
D e flesta som döps i Svenska kyrkan barn. Anledningen är att man anser att det är Gud 
som verkar i dopet och att det är en gåva given av nåd. Dopet är således inte beroende av 
mänskliga prestationer som t.ex. hur mycket tro man kan visa upp. Även om barndop 
praktiseras i de flesta kristna kyrkor finns det samfund som menar att dopet är en bekän-
nelsehandling och att en människa först måste komma till tro för att därefter kunna dö-
pas.  
     Dopet är vid sidan av nattvarden det andra sakramentet som erkänns inom Svenska 
kyrkan. Det instiftades av Jesus med orden ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; s.  döp dem i Faderns och Sonens och 
den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med 
er alla dagar till tidens slut” (Bibeln; Matt 28). Detta brukar kallas för ”dopbefallningen” 
eller ”instiftelseorden”. 
      I den s.k. dophandlingen i Svenska kyrkans dopritual öser man tre gånger vatten på 
huvudet på den person som ska döpas. Samtidigt säger prästen ”NN, jag döper dig i Fa-
derns och Sonens och den helige Andes namn”. Detta är det viktigaste momentet i dop-
gudstjänsten (Peter Träisk 24/8 2006). 
     Ett annat viktigt moment är den s.k. ”befrielsebönen” i vilken man ber för barnet. Här 
kan prästen och om möjligt även anhöriga lägga handen på barnets huvud. Denna s.k. 
”handpåläggning” står för ”meddelande av helig ande” (LS, Dopet 2005; s. 10). Under 
detta moment görs även korstecknet och prästen säger ”Tag emot korsets tecken (på din 
+ panna på din + mun och på ditt + hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne 
kallar dig att vara hans lärjunge. Amen” (Psalmboken 1994; s. 1325). 
     Under ”Välkomnandet” överlämnas ett dopljus som ska påminna om att Jesus är 
världens ljus. Vid dop av barn är barnet klätt i en lång s.k. ”dopdräkt”. Att den är lång 
symboliserar att barnet ska kunna växa och utvecklas i sitt kristna liv. Dräkten är helt vit, 
vilket ska symbolisera Jesu rättfärdighet. Dopets kallelse och nåd bekräftas senare i de 
vita dräkterna som bärs av konfirmander samt i den vita svepning som avlidna ofta har i 
begravningskistan. Barnet kan också få ”dopgåvor”. Det kan handla om smycken eller 
en sked som kan vara en symbol för en önskan om att barnet alltid ska ha tillgång till det 
nödvändigaste. 
     I sin lilla katekes besvarar Luther frågan ”Vad är dopet?” på följande sätt:  ”Dopet är 
inte blott vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förbundet med 
hans ord”. Det ord som avses är enligt Luther det som Jesus säger i Matteusevangeliet: 
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga An-
dens namn” (Martin Luthers lilla katekes, Ur psalmboken 1994; s. 1309). 
      Anders Sjöberg skriver att ”Gud har alltså knutit sitt eget skaparord till vattnet. Do-
pet är därmed ett sakrament, en helig handling i vilken Gud själv handlar genom sitt ord. 
(…) Detta ord är ordet från Gud genom Jesus som gör dopet till dörren in i livsgemen-
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skap med Gud” (LS, Dopet 2005; s. 6). Enligt kristen tro är dopet således det tillfälle då 
den döpte upptas i Guds familj, d.v.s. i Kristi kyrka. Med ett mer teologiskt språkbruk 
går det att säga att hon blir del av Kristi kropp. Dopet handlar alltså om att relationer 
skapas, dels en relation mellan den döpte och Gud, dels en relation mellan den döpte och 
alla andra medlemmar i Guds församling som också fått sitt ”medlemsmärke” i dopet. 
    Många människor associerar dopet med att ett barn får sitt namn, men dopet är ingen 
namngivningsprocedur. Namngivningen finns dock med i bilden. När missionärer kom 
till ett område där befolkningen ännu inte fått undervisning om Jesus Kristus, brukade de 
ge ett nytt namn till troende människor som kom för att döpas. Syftet var att tydliggöra 
att de genom dopet hade fått träda in i ett nytt befriat sammanhang och att hon i och med 
detta fått del av en ny natur som kristen. I Bibelns nya testamente talar man om detta i 
termer av att ”bli född på nytt”.  
     I Gamla testamentet berättas om hur Israels folk lever i slaveri i Egypten. Så små-
ningom friger Farao israeliterna, men när de gett sig iväg ångrar han sig och ger armén i 
uppdrag att hinna ifatt dem för att återföra dem till slaveriet. Israeliterna flyr, men kom-
mer snart fram till Röda havet som de inte kan ta sig över. Befrielsen tycks omöjlig att 
uppnå. Då ingriper Gud och öppnar en väg genom havet för att israeliterna ska kunna ta 
sig över. När de egyptiska förföljarna kommer låter han dock vattnet strömma tillbaka 
och alla dränks i vågorna. Israeliterna befinner sig nu på andra sidan, på befriat område, 
och behöver inte längre oroa sig för att behöva leva och dö som slavar längre (Bibeln; 2 
Mosebok 12). 
     Också i dagens läge är det många människor i världen som lever på flykt och även 
om de flesta i Sverige inte gör det upplever vi ofta kampen mellan det onda och goda, 
mellan död och liv. Det stora intresset för filmer som t.ex. ”Sagan om ringen” kan vara 
ett sätt för oss att försöka tolka denna kamp. 
     I Bibelns Nya testamente blir den befrielse som israeliterna fick uppleva genom und-
ret vid Röda havet en bild för hur människan räddas undan ondska, synd och död genom 
dopet. Den väg som öppnas för människorna finns, enligt kristen tro, på grund av att Je-
sus Kristus led och dog på korset för att därefter uppstå. I sin död på korset tog Jesus på 
sig hela mänsklighetens skuld och därför kan alla människor få förlåtelse för sina synder. 
Anders Sjöberg skriver att ”Dopet för oss över gränslinjen in på befriat område, där ing-
et av det destruktiva längre kan nå oss på ett sätt som gör oss till fångar. (…) Dopet är 
gränsen mellan ett liv på flykt undan döden och ett liv som ständigt spirar – ett evigt 
liv.” 
     Genom att låta sig döpas får en människa del av både Jesu död och liv. Paulus skriver 
att ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall 
leva i ett nytt liv” (Bibeln; Rom 6). Av denna anledning talas det i Nya testamentet om 
att bli döpt ”till Kristus”. Med detta menas både att dopet ger del i vad Jesus har gjort för 
oss, och att vi döps till att vara hans egendom. I dopet blir vi tecknade med hans tecken – 
korstecknet. Även i detta fall finns en motsvarighet i Gamla testamentet, nämligen i He-
sekiels bok. Här tecknas de som tillhör Guds folk med den hebreiska bokstaven ”taw”. 
Under Hesekiels tid var denna formad som ett kors. 
     Seden att omskära alla pojkar som föddes i Israel har en annan bakgrund. Detta gjor-
des som ett tecken på att de var medlemmar av Guds folk. Paulus skriver att ”I honom 
har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av 
med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – när ni begravdes med 
honom i dopet”. 
     Dopet innebär alltså att de döpta  räddas från ett liv utan Gud, in i en befriande ge-
menskap med honom. I denna gemenskap uppmanas människorna att leva som lärjung-
ar. Paulus skriver att den som är döpt, och fått kunskap om vad det innebär, kan inte 
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fortsätta att leva utifrån sig själv som världens centrum. Syndens tydligaste uttryck är 
nämligen att vi sätter oss själva på den plats eller i det centrum där Gud ska vara (LS, 
Dopet 2005; s. 5).  
     Att vara döpt och leva i sitt dop innebär därför en önskan om att leva som Jesu lär-
junge och att försöka älska och handla mot sina medmänniskor på samma sätt som han. 
     Enligt kristendomen är dopet således inte bara en engångshandling. Det handlar ock-
så om att leva i sitt dop, att dagligen påminna sig om innebörden i dopet och att låta det-
ta vara ledande i det vardagliga livet och i mötet med andra människor. Luther skrev att 
dopet ”betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring skall 
dränkas och dödas med alla synder och onda lustar och att en ny människa dagligen skall 
framträda och uppstå, som skall leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet”. 
 
Konfirmation 
Ordet konfirmation är latin och betyder ”bekräftelse”. I Svenska kyrkan innebär begrep-
pet konfirmation dels en tid av undervisning, deltagande i gudstjänstliv och konfirma-
tionsgudstjänst, dels själva konfirmationsgudstjänsten (Lundborg 2005; s. 93). Guds-
tjänsten avslutar konfirmationstiden och utgör också dess höjdpunkt. 
     Ett viktigt moment i gudstjänsten är ”Bön med handpåläggning”, vilket innebär att 
prästen först ber om Guds välsignelse över konfirmanderna. Därefter lägger både präst 
och medhjälpare sina händer på varje konfirmands huvud och ber ytterligare en bön för 
varje enskild konfirmand. 
     Ett annat viktigt moment är när konfirmanderna tillsammans med församlingen läser 
trosbekännelsen, vilket är en sammanfattning av den kristna tron. Därefter görs ett 
tillägg i vilket prästen kan välja mellan tre olika alternativ. Ett innebär att prästen säger; 
s.  ”Detta är den tro som ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa 
den i kärlek till Gud och till era medmänniskor?” På denna fråga svarar konfirmanderna 
”Ja”. 
     Enligt gudstjänstordningen ska det också ingå en redovisning gjord av konfirmander-
na själva. Tidigare hade denna redovisning karaktären av ett förhör angående kunskaper 
om kristendomen. Numera använder man sig oftast av andra sätt för att sammanfatta 
konfirmandtidens diskussioner och erfarenheter, t.ex. genom drama, sång eller musik. 
     Ett fjärde moment är ”sändningen”, i vilket det betonas att konfirmanderna är sända 
ut i världen för att göra den bättre både för sig själva och sina medmänniskor. 
     Ordet ”konfirmation” finns inte i Bibeln. Det förekommer inte heller några riter som 
direkt överensstämmer med konfirmationen som den ser ut i Svenska kyrkan idag. Där-
emot berättas det om hur aposteln Filippos kom till Samarien och förkunnade budskapet 
om Kristus. Många av de som lyssnade och såg de underverk som han utförde kom till 
tro och lät döpa sig. Lite senare kom även apostlarna Petrus och Johannes dit. De bad för 
att de troende skulle få ta emot helig Ande. Det fick de också, efter att apostlarna hade 
lagt sina händer på dem (Bibeln; Apg 8). 
     Med bl.a. denna berättelse som utgångspunkt växte det i den tidiga kyrkan fram en 
tradition att i samband med dophandlingen också förrätta handpåläggning, be förbön och 
smörja den döpte med olja. Smörjelsen är en symbol för den helige Ande. Dessa tillägg 
till dophandlingen blev i den västliga delen av kyrkan så småningom ansett som ett sär-
skilt sakrament, konfirmationen, vilket skulle förmedlas till den döpte vid ett senare till-
fälle. I den östliga delen av kyrkan fortsatte man dock att förrätta både dop och konfir-
mation vid samma tillfälle (LS, Konfirmation 2005; s. 33). 
     Luther ansåg inte att konfirmationen var ett särskilt sakrament. Han menade istället 
att både syndernas förlåtelse och den helige Ande gavs åt den troende i dopet. Eftersom 
Svenska kyrkan är en Luthersk kyrka blev detta synsätt rådande även här. Därför blev 
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konfirmationen istället sammankopplad med en tid av undervisning och studier om vad 
människan fått del av i dopet, d.v.s. om innehållet i kristen tro. Under 1700-talet började 
man med att offentligt förhöra konfirmanderna om dessa kunskaper och under 1800-talet 
skapades en särskild ritual för detta i kyrkohandboken. Denna ritual kom under 1900-
talet att benämnas ”konfirmation”. Vanligtvis äger konfirmationen rum i 15-års åldern. 
Under lång tid sågs den därför som en initiationsrit in i vuxenvärlden. Detta har dock to-
nats ned, bl.a. på grund av längre skolgång och att allt färre ungdomar väljer att konfir-
mera sig. 
     Utvecklingen mot förhör av konfirmanderna ledde till att konfirmationen för många 
människor fick betydelsen av att misslyckas, vilket inte på något sätt var intentionerna 
med den ursprungliga konfirmationsritual sådan som den såg ut i urkyrkan. Här var kon-
firmationen en Guds bekräftelse av dopets gåva till människan. Denna bekräftelse var på 
intet sätt kopplad till prestationer från den troendes sida utan istället till vad Jesus gjort 
för människorna. Enligt kristendomen har han betalat mänsklighetens skuld till Gud och 
det enda människorna behöver göra är att ta emot denna gåva genom tron. 
     Just detta synsätt har gett upphov till ett annat syfte med konfirmationen, nämligen att 
konfirmanderna ska få en möjlighet att på ett tydligt sätt bekräfta sin kristna tro och 
därmed bekräfta sitt dop. Det tydligaste exemplet är att konfirmanderna läser trosbekän-
nelsen, vilket följs av ett av tre möjliga tillägg (se ovan). 
     Vad är det då konfirmanderna bekräftar? Svaret på denna fråga är inte bara att man 
tror på Gud, vilket skulle kunna avspegla en endast allmänmänsklig religiositet. Kristen 
tro innebär istället att man sätter Jesus Kristus i centrum. Detta betyder framför allt två 
saker. Den ena har behandlats i de två föregående avsnitten och innebär en tro på att Je-
sus Kristus led och dog på korset för människornas skull och att han därefter uppstod. 
Detta var enligt kristen tro det sätt som Gud valde för att försona mänskligheten med sig 
själv och har därför kommit att betecknas som ”försoningen”. Den andra är en tro på att 
Jesus var och är en sann, historisk inkarnation av Gud och att han i och med detta har 
kunnat uppenbara vem Gud är och vad som är hans vilja. I den nicenska trosbekännelsen 
uttrycks detta med att Jesus Kristus är ”sann Gud av sann Gud” (Psalmboken). Den teo-
logiska termen för denna trosartikel är ”Uppenbarelse”. 
 
Vigsel 
Vigsel kallas det förfarande genom vilket äktenskap ingås. Detta kan sägas vara en ”all-
mänt godtagen typ av samlevnad mellan man och kvinna, som är reglerad av lagar eller 
seder och bruk, särskilt avseende parternas skyldigheter mot varandra och mot gemen-
samma barn” (LS, Vigsel 2005; s. 20). Vigseln kan föregås av”förlovning” som är ett 
tillkännagivande av en parrelation som är avsedd att leda till äktenskap. 
     I Sverige förekommer både kyrklig och borgerlig vigsel. Svenska kyrkan är ett av fle-
ra kristna samfund som innehar vigselrätt, d.v.s. en rätt att viga människor till juridiskt 
bindande äktenskap. Ett krav är att minst två vittnen finns närvarande. (LS, Vigsel 2005; 
s. 20).  
     De viktigaste momenten i vigselceremonin är ”frågorna”, ”löftena” och ”ringväxling-
en”. Dessutom ber församlingen om Guds välsignelse över det ingångna äktenskapet. 
När det gäller frågorna innebär dessa att prästen frågar brudgummen och bruden om de 
vill ta varandra till hustru respektive man. På detta svarar de ”Ja”. 
      I löftena som förestavas av prästen ger de blivande makarna återigen uttryck för sin 
önskan om att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt. Svenska kyrkan 
erbjuder två sätt att avge dessa löften, men det finns även möjlighet för brudparet och 
prästen att i samråd komma överens om hur löftena utformas. (LS, Vigsel 2005; s. 19).  
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     I samband med löftena äger också ringväxlingen rum. Tidigare var det bara bruden 
som fick en ring, men under de senaste 50 åren har det blivit allt vanligare att både brud 
och brudgum får varsin ring. Denna s.k. vigselring är vanligen av guld och är ett tecken 
på löften om ömsesidig kärlek och trohet (LS, Vigsel 2005; s. 20). Den kan även ses som 
en bild av det fullkomliga (LS, Vigsel 2005; s. 10). I slutet av ceremonin överlämnas det 
s.k. ”vigselbeviset” i vilket intygas att mannen och kvinna ingått äktenskap. 
     När det gäller musiken finns det under själva gudstjänsten möjlighet att ha tre psal-
mer, vilka väljs i samråd med prästen. Det är även vanligt med in- och utgångsmusik och 
andra musikaliska inslag. 
     I inledningsskedet av vigselgudstjänsten väljer prästen en av två alternativa formule-
ringar. I den ena sägs det att ”Äktenskapet är en Guds gåva” och i den andra att ”Äkten-
skapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud”. I den bibeltext som följer, 
ger Jesus vägledning om innebörden i dessa ord. Texten lyder: ”Han svarade: ”Har ni 
inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: 
”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två 
skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt”” (Bibeln; 
Matt 19).  
     Enligt Anders Sjöberg utgör dessa ord en tydlig undervisning om innebörden i be-
greppet ”äktenskap” om man söker en biblisk definition. Anledningen är att beskriv-
ningen återkommer på fyra ställen i Bibeln och i övrigt står ganska lite om äktenskapet. 
De övriga ställena är 1 Mos kap. 2:24, Mark 10:7 och Efesierbrevet 5:25-31. I 1 Mose-
bok berättas det i skapelseberättelsen om hur det finns en stark dragning mellan mannen 
och kvinnan och därpå följer versen som handlar om att mannen ska lämna sin far och 
mor för att leva med sin hustru. Innebörden är, enligt Anders Sjöberg, att ”äktenskapet 
blev instiftat av Gud för att bevara och skydda det han skapat” (LS, Vigsel 2005; s. 5). 
Han fortsätter:  
 
I skapelseberättelsens skildring av människans skapelse är distinktionen ”till man och kvinna” den enda 
åtskillnad som görs mellan människor. Här talas inte om ras, kast, klass eller språk. Hela mänskligheten 
finns med som en enhet, skapad till man och kvinna för att vara varandra till hjälp och ”uppfylla jorden”. 
Och 1 Mosebok kapitel 2 vers 24 står där som en sammanfattning och beskrivning av det förbund varige-
nom detta ska ske och som vi kallar äktenskapet (LS, Vigsel 2005; s. 5). 
 
Begravningen 
När en person avlider är detta något som för det mesta påverkar många människor starkt. 
Förmodligen förekommer det därför i de flesta samhällen någon form av rit vid sådana 
tillfällen. Man vill uppnå förståelse för vad som hänt, hedra den avlidne och ta avsked. 
     I ordets vidaste bemärkelse innebär begreppet ”begravning” ett sätt att varaktigt ta 
hand om en avliden person och de ritualer som anses vara lämpliga i sammanhanget (LS, 
Begravning 2005; s. 11). Religion, kultur, traditioner och lokala sedvänjor är faktorer 
som påverkar hur begravningen går till.  
     De två viktigaste momenten under gudstjänsten är enligt Peter Träisk (kyrkoherde i 
Kallhälls församling) ”överlåtelsen” och ”slutbönen” (Samtal med Peter Träisk 060817). 
Under överlåtelsen ska församlingen stå upp för att hedra den avlidne när denne över-
lämnas åt Guds nåd och barmhärtighet, och till gravens vila. En del av överlåtelsen är 
den s.k. ”mullpåkastningen”. Denna innebär att prästen tre gånger låter jord falla på kis-
tan medan han läser en av tre texter. Denna ritual kan ersättas av att prästen gör kors-
tecknet över kistan (LS, Begravning 2005; s. 15). I slutbönen ber prästen om Guds frid 
och evigt liv för den avlidne. Församlingen avslutar bönen med ett ”Amen”. 
     ”Griftetalet” är en annan del av gudstjänsten. I detta vänder sig prästen till de anhöri-
ga och talar om livet och döden, sorgen och om hoppet om evigt liv p.g.a. Jesu död på 
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korset. Om kistan med den döde ska kremeras, eller om gravsättningen ska ske på en an-
nan plats, tar man farväl inne i kyrkan. Detta s.k. ”avskedstagande” innebär att deltagar-
na går runt kistan och lägger eventuella handbuketter på eller bredvid kistan. De närmast 
anhöriga går först och ofta bockar eller niger man inför kistan. Vid jordbegravning sker 
avskedet vid graven när kistan har sänkts ned. De närvarande kan gå fram till graven och 
lägga ned sina handbuketter. Vid detta alternativ måste kistan förflyttas från kyrkan till 
graven. Om de anhöriga önskar kan de då själva bära ut kistan som en hedersbetygelse åt 
den avlidne. Oavsett om avskedet äger rum i kyrkan eller vid graven kan tal hållas.  
     Begravningsgudstjänsten äger oftast rum i en kyrka, ett kapell eller ett krematorieka-
pell. På kistan har man ofta blomsterdekorationer. Det är också vanligt med ett bårtäcke 
som är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan. Prästen väljer vilka 
psalmer som ska sjungas, vanligen i samråd med de anhöriga. Utöver psalmerna spelas 
in- och utgångsmusik. Det kan även förekomma ytterligare musikinslag. Dessa ansvarar 
kyrkomusikern för. Tidigare hade deltagarna nästan alltid mörk klädsel, men idag är va-
riationen stor. 
     Enligt Lars Björklund som tidigare varit sjukhuspräst, men som nu är själavårdare 
och etikföreläsare är begravningen en överlåtelserit. ”Den är till för att lämna det vi inte 
längre kan göra något åt. Ansvaret ligger inte längre i våra händer. Vi lämnar över det 
till naturen, till livet självt eller till Gud.” (LS, Begravning 2005; s. 16). Han är bekym-
rad över att begravningsriten allt oftare uppfattas som en åminnelserit, eftersom han an-
ser att vissa människor tenderar att överbetona behovet av ritualer för att vårda minnet 
av anhöriga som gått bort. Risken finns då att sådana ritualer får utgöra en så stor del av 
människors liv att de låser sig vid det förgångna. Liksom Modéus vill därför Björklund 
lyfta fram att begravningsriten ska tydliggöra vad som har hänt och skapa förståelse för 
att en människas jordeliv nu faktiskt är slut. Han säger att ”I begravningsriten kan jag 
göra det klart. Det uttrycks egentligen väldigt radikalt; s.  du är skapad av jord och du 
blir jord igen. Sedan väntar uppståndelsen.” (LS, Begravning 2005; s. 16).  
     Inom kristendomen finns ett hopp om evigt liv tillsammans med Gud efter det att en 
människa lämnat jordelivet. Anledningen till detta hopp är, enligt kristen tro, att Jesus 
Kristus tog på sig människornas synder när han led och dog på korset. Den troende män-
niskan får så att säga ikläda sig Jesu rättfärdighet när han står inför Guds domstol på den 
yttersta dagen. Det enda som behövs för att nåden ska gälla är dopet och tron på att Jesus 
Kristus har dött för våra synders skull och därefter uppstått (LS, Begravning 2005; s. 5). 
      Det står inte så mycket om livet efter döden i Bibeln. Paulus talar om att det enda vi 
kan veta är en ”gåtfull spegelbild” (Bibeln; 1 Kor 13). Denna formulering använder han 
för att markera att det tillstånd som möter den troende människan efter döden är under-
barare än vi någonsin kan tänka oss. Anders Sjöberg skriver att: 
 
Till följd av Jesu död och uppståndelse väntar en helt igenom harmonisk skapelse på oss efter döden. En 
helhet och frid i tillvaron som (…) Petrus i sitt andra brev formulerar med orden, ”Men efter hans löfte 
väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (LS, Begravning 2005; s.  5). 
 
Enligt Sjöberg är evighetens viktigaste kännetecken att Gud kommer att vara fullständigt 
närvarande och att vi får se Honom sådan han är.  
 
Kyrkorummet 
Ordet ”kyrka” kommer från det grekiska ordet ”kyrios” (herre), och betyder ”något som 
tillhör Herren” (Befrielsen 1993; s. 253). Idag har dock ordet flera innebörder. En är att 
kyrkan utgör Kristi kropp som består av ”många lemmar”, d.v.s. alla kristna människor. 
I samband med nattvarden säger prästen ”Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla 
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får vi del av ett och samma bröd”. Om det är den lokala gemenskapen som avses talar 
man ofta om ”församlingen”. 
     Ett annat sätt att använda ordet ”kyrka” är som en beteckning för olika riksorganisa-
tioner eller t.o.m. världsvida organisationer, t.ex. ”Den romersk-katolska kyrkan”. 
     Ytterligare en innebörd är för byggnader där kristna organisationer har sina guds-
tjänster. I detta avsnitt är det ”det inre kyrkorummet” som står i fokus. Så här skriver 
Martling (1975; s. 37) i sin bok ”Tjänst i heligt rum”:  
 
När församlingen är samlad till gudstjänst i sin kyrka, är kyrkorummet något mera än bara ett rum och en 
arbetsplats. Det är den yttre ramen för en levande gemenskap, en del av den helhet som skapas av bön och 
lovsång, andakt och kommunion. Själva rummet fungerar och sjunger med i litrugin. Just för detta ända 
mål är det byggt och inrett vare sig det är en magnifik katedral, en liten gråstenskyrka, en väldig hallkyrka 
från 1800-talet eller en modern småkyrka i en förstad. (…) man har alltid haft många fromma tankar och 
böner när man har byggt en kyrka. Och de finns kvar i själva rummet och dess symbolik. 
 
När man byggt kyrkan har man alltså velat uttrycka något med själva rummet och dess 
detaljer, något som inte alltid går att formulera med vanliga ord. Därför är kyrkorum ful-
la av symboler. Meningen är att de tillsammans med andra liturgiska uttrycksformer, 
som t.ex. rörelser och musik, ska förbereda och hjälpa gudstjänstens deltagare att ta emot 
det kristna budskapet. 
     Alla kyrkorum bör vara orienterade mot altaret med dess kors eller krucifix. I Nya 
testamentet benämns altaret ”Herrens bord” (Bibeln; 1 Kor 10). Det bord runt vilket Je-
sus och lärjungarna satt vid instiftandet av nattvarden var det ursprungliga altaret. Alta-
ret är således en Kristussymbol som kan tolkas både som Kristi krubba och Kristi grav. 
En gammaltestamentlig förebild är altaret i Jerusalems tempel. På detta offrades djur. 
     Altaret utgör även centrum för hela gudstjänstens liturgi. Martling (1975; s. 53) skri-
ver att ”Den kristna kyrkans altare är en mötesplats. Kristi offer, som vi tar emot under 
brödets och vinets gestalter, möter på altaret vårt offer, när vi bär fram ’gåvor av jordens 
frukt och människors arbete’”.  
     Människors förmåga att förstå detta tysta symbolspråk är beroende av hur altaret 
pryds, d.v.s. hur ”altarskruden” utformas. En bärande tanke är att altaret är ett nattvards-
bord och ingenting annat. Därför bör det inte belamras med olika prydnader. Enkelhet är 
ett nyckelord. Den gör att förekommande variationer i t.ex. färger och ljus blir tydligare. 
Dessa variationer är till för att belysa olika perioder under kyrkoåret (Martling 1975; s. 
53). 
     Altarkrucifixet hör ihop med altarljusen. Dessa kristussymboler föregicks i Gamla 
testamentet av den sjuarmade ljusstaken som stod i Jerusalems tempel. Det mellersta lju-
set var speciellt, eftersom det markerade Guds närvaro. Inom kristendomen har man be-
traktat denna ljusstake som en profetia om Messias ankomst och eftersom det anses att 
Jesus Kristus är Messias har det mellersta ljuset bytts ut mot ett krucifix. Enligt Bibeln är 
Jesus ”världens ljus” (Bibeln; Joh 8). Den kristna versionen av den sjuarmade ljusstaken 
utgörs alltså av ett krucifix med tre ljus på vardera sidan. Denna helhet blir också en bild 
av Jesu död och uppståndelse. Krucifixet står då för försoningsdöden och ljuslågorna för 
den uppståndne Kristus. Om det finns fler levande ljus i kyrkan symboliserar även dessa 
att Kristus lever och verkar och finns med när församlingen firar gudstjänst. Altarljusen 
bör var tända vid samtliga gudstjänster utom på Långfredagen eftersom det var då Jesus 
dog. Däremot kan antalet ljus variera (Martling 1975; s. 55 ff). 
     Seden att tända levande ljus började med ”påskljuset”. Det var under 300-talet som 
man började med att tända detta under natten till påskdagen. Syftet var och är att symbo-
lisera Kristi uppståndelse och närvaro (Martling 1975; s. 56). Många av Svenska kyrkans 
församlingar firar s.k. påsknattsmässor vid vilka påskljuset tänds. Ett alternativ är dock 
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att tända det vid gudstjänsten på Påskdagen. Enligt traditionen ska det sedan brinna vid 
samtliga gudstjänster fram till Kristi Himmelsfärds dag då Jesus, enligt Bibeln, upptogs 
till himlen. 
     Efter Kristi Himmelsfärds dag fungerar ljuset istället som ”dopljus”, vilket tänds vid 
dop för att gestalta att dopkandidaten döps till Jesu död och uppståndelse (Bibeln; Rom 
6). Detta innebär en förening med Kristus som enligt Bibeln är ”världens ljus” (Bibeln; 
Joh 8) och som till sina lärjungar sade ”Ni är världens ljus” (Bibeln; Matt 5). Den döpte 
får i dopet ett eget mindre dopljus som tänds på det stora dopljuset. 
     I de flesta kyrkor finns också en s.k. ”ljusbärare”. Denna är en ställning med ett stort 
ljus, Kristusljuset, i centrum (Martling 1975; s. 57). Runt detta har församlingsmedlem-
mar och andra besökare möjlighet att sätta egna s.k. ”andaktsljus” som tänds på Kristus-
ljuset. Detta påminner om Jesu ord till lärjungarna; s.  att deras ljus ska lysa för männi-
skorna (Bibeln; Matt 5). 
     Altarblommor är i första hand en hyllning till Kristus och i andra hand till för att de 
ska vara vackra för kyrkobesökarna. De bör därför vara underordnade krucifixet. De ska 
också vara snittblommor, eftersom alla föremål på altaret i någon mening bör vara ”off-
rat” (Martling 1975; s. 58). 
     Altardukar har använts sedan 200-talet och är därmed den äldsta altarskruden. I ana-
logi med tolkningarna av altaret som Kristi krubba eller Kristi grav kan altardukarna ses 
som antingen Jeusbarnets lindor eller som Kristi svepning (Martling 1975; s. 54).  
     På altarskivan finns ofta fem kors, vilka symboliserar Kristi fem sår (som han hade 
vid sind död på korset). Det är också vanligt att framsidan av altaret är täckt med en tex-
til som kallas antependium. Detta kan ersättas eller kompletteras med ett altarbrun som 
är en smal textil som fästs vid altarets övre kant (Martling 1975; s. 54 ff). 
     Färgerna på altartextilierna och även på kalkduken och bursan (textilier som används 
vid nattvarden) skiftar beroende på aktuell period under kyrkoåret. De färger som före-
kommer är enligt Martling (1975; s. 67):  
 
 Vitt som symboliserar seger, glädje och helighet. Denna färg används vid särskilt 

högtidliga dagar som t.ex. Juldagen, Påskdagen, Marie Bebådelsedag och Skärtors-
dagen. 

 Rött, som är eldens och blodet färg då de symboliserar Anden och martyrerna. 
Pingstdagen är den viktigaste dagen då rött används.  

 Blått eller violett brukar användas under perioder som utmärks av eftertänksamhet 
och botgöring, t.ex. under fastan. 

 Rosa är en ovanlig liturgisk färg, men kan ibland användas under delar av fasteperi-
oden. 

 Grönt symboliserar växande i det andliga livet och används under Trefaldighetstiden, 
vilken är den längsta perioden under kyrkoåret. 

 Svart används vid särskilt sorgefyllda dagar som t.ex. Långfredagen.  
 
Många kyrkor har formen av ett kors. Detta ska symbolisera både korset som Jesus dog 
på, Kristus själv och hans församling (Befrielsen 1993; s. 254). I kyrkan sitter männi-
skorna som utgör ”lemmarna” i Kristi kropp (se ovan) och som tillsammans med honom 
utgör kroppen. Kristus själv är dock huvudet och detta avbildas symboliskt med hjälp av 
koret. En del medeltida kyrkor är byggda så att koret böjer av mot norr. Detta ska tolkas 
som en bild av hur huvudet på Jesus föll ner över höger axel när han dog (Martling 
1975; s. 38). På detta sätt förkunnas således evangelietexten om Jesu försoningsdöd för 
de församlade. 



 19 

     Det finns också en tanke om att koret med altaret ska motsvara det utrymme i Jerusa-
lems tempel som kallades ”Det Allraheligaste”. Här menade man att Gud var närvarande 
och det var också här som arken med lagens tavlor förvarades. Upp till denna plats fanns 
en trappa vid vilken ett kraftigt tygstycke, den s.k. ”förlåten”, hängde. Bakom denna fick 
endast prästerna vistas och den hindrade därmed ”vanliga” människor från att träda in i 
”Det Allraheligaste”(Martling 1975; s. 39). I Bibeln står det att när Jesus dog gick förlå-
ten rakt itu, ”uppifrån och ända ned” (Bibeln; Mark 15), vilket öppnade vägen till Gud 
för människorna.  
     Vid bygget av kyrkor har man ofta haft denna berättelse i åtanke. Det finns t.ex. ofta 
trappor upp till koret, men istället för förlåten finns ett triumfkrucifix. Detta ska gestalta 
att den troendes väg mot Gud går genom Jesus Kristus (Martling 1975; s. 39).    
     Många kyrkor är byggda i öst-västlig riktning. Anledningen är att man har velat att 
gudstjänstdeltagarna ska komma in i kyrkan ”från mörkret” i väster och vända sig mot 
öster där Gud bor och varifrån han låter sin sol gå upp. En sol som ger oss ljus, värme 
och liv. Man tänker sig också att det är från öster som Kristus först blir synlig vid sin 
återkomst (Martling 1975; s. 38).  
     Enligt symboliken ligger kyrkorummet i mötespunkten mellan väst och öst, mellan 
tid och evighet. Tiden sträcker sig fram till den östra väggen där altaret står, och bortom 
vilken evigheten råder. Denna sträcker sig dock ända fram till ingången i väster, vilket 
betyder att tid och evighet, överlappar varandra. Rummet blir på detta sätt en bild av 
människornas väg mot Gud och himmelriket (Martling 1975; s. 38 ff). 
     Vid den västra väggen finns ”västportalen” där vägen mot altaret börjar. Den är också 
symboliskt laddad, eftersom Jesus sade att han är ”grinden” och att den som går in ge-
nom honom ska bli räddad (Bibeln Joh 10:7). Längst fram finns korfönstret med sitt ljus, 
”det himmelska ljuset”, som visar vägen. 
     Vid västportalen stod tidigare också dopfunten för att markera att dopet är vägen in i 
Kristi kyrka. Ordet ”funt” kommer av latinets ”fons” som betyder källa (LS, Dopet 
2005; s. 9). Ursprungligen döptes nyblivna kristna utomhus, t.ex. i sjöar och floder. 
Dopkandidaten sänkte alltså ned hela kroppen i vatten och när han kom upp igen var han 
eller hon pånyttfödd. Nästa steg var att använda sig av s.k. dopgravar. Även här gällde 
att hela kroppen skulle sänkas ned i vattnet. Dopfuntarna kom först när man började 
döpa barn och den har framför allt två förebilder. Den ena är floden Jordan där de första 
kristna dopen förrättades, den andra är Röda havet genom vilket Israels folk vandrade 
när de befriades från slaveriet i Egypten. Numera står dopfunten oftast i koret. Detta för 
att markera dopbarnets upptagande i församlingens gemenskap (Martling 1975 s. 50). 
     Även i syd-nordlig riktning finns symbolik. Vägen från den sydliga väggen till den 
nordliga kan liknas vid en tidslinje från det att jorden skapades till Kristi tillkommelse. 
Den södra sidan fram till mittgången symboliserar således det gamla förbundet (Gamla 
testamentet) med slaveriet i Egypten, ökenvandringen och profeterna fram t.o.m. Johan-
nes döparen. På den norra sidan börjar det nya förbundet. Jesu moder, Maria, räknas som 
den första personen i det nya förbundet och blir därmed en symbol för hela kyrkan. Där-
för hör eventuella hyllningar till Maria hemma på den norra sidan i kyrkan. Denna sida 
har också enligt traditionen varit kvinnornas sida i kyrkan och därför benämnts som 
”kvinnosida” eller ”spinnsida”. Ytterligare ett namn har varit evangeliesidan eftersom 
prediksstolen nästan alltid har stått här. Det är från den som läsning och predikan över 
evangelium sker (Martling 1975; s. 40). 
     Kyrkor kan också byggas på andra sätt och därmed förmedla andra budskap. Ett ex-
empel är centralkyrkan som har en rundad form med altaret som centrum. Här är det lär-
jungarnas andliga gemenskap som gestaltas. Församlingsmedlemmarna kan se varandra i 
ögonen (Martling 1975; s. 39 ff). 
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Korset 
Utöver redan nämnda symboler finns en mängd mer specifika symboler. Den viktigaste 
är korset (eller krucifixet) som det redogörs för nedan. 
     Korset, eller krucifixet, är en central symbol i nästan alla kyrkorum. Det ”nakna” kor-
set ska tolkas som ett tecken på att Jesus är uppstånden. När det är ett krucifix som an-
vänds är det istället Jesu offerdöd som står i centrum. I båda fallen uppenbaras Guds kär-
lek, eftersom det var på ett kors som Jesus dog för att människorna skulle få sina synder 
förlåtna. 
     Ursprungligen var korset ett tortyr- och avrättningsredskap som den romerska regi-
men använde när de ville avrätta brottslingar på ett extra plågsamt och förödmjukande 
sätt. Det kristna svaret på frågan varför Jesus mötte detta öde är att det fanns ett pris som 
behövde betalas. Anders Sjöberg skriver att detta var priset ”för att vi som mänsklighet 
hade valt bort Gud – livets källa, tillvarons yttersta grund – som livets centrum och satt 
oss själva på denna plats. (...) Att lämna Gud, och därmed lämna livets grundlag, får 
konsekvenser. (…) Bryter vi mot Guds lag (…) så går livet också sönder, både inom oss, 
i relation till andra och till Gud.” (LS, Begravning 2005; s. 27).  
     Enligt detta synsätt har alla människor på något sätt brutit med livets Gud och hans 
lag och då ses livet som den naturliga betalningen. Människorna kan därmed inte själva 
betala sin skuld. Guds sätt att lösa detta problem var att sända Jesus för att han, som var 
totalt fri från synd, skulle ta på sig människornas skulder och betala priset i sin död på 
korset. I Bibeln står det att ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för 
vår skull ta förbannelsen på sig… (Gal 3:13). Enligt kristendomen får således den troen-
de människan ”ikläda sig Jesu rättfärdighet” när hon står inför Guds domstol på den yt-
tersta dagen. 
     Ett lite annorlunda sätt att förklara innebörden i Kristi kors är att Gud är helig och tål 
inte ondska i någon form. Brott mot hans lag innebär att hans vrede väcks. Denna vrede 
betonas inte i dagens Svenska kyrka, men den beskrivs på flera ställen i Bibeln (se t.ex. 
Psaltaren psalm 78, vers 31; Hosea 5:10; Luk 3:7 och Joh 3:36). För att Guds vrede över 
människornas synder skulle stillas, lades all denna vrede på Jesus. Evangelisten Markus 
(15:34) beskriver detta när han berättar om hur den korsfäste Jesus utropar; s.  ”Min 
Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” 
     Ett tredje sätt att förklara nödvändigheten av Jesu död på korset är att göra en liknelse 
med det slaverisystem som rådde när Jesus levde. I detta system fanns möjligheten att 
friköpa slavar genom att betala lösen till ägaren. Därefter kunde denne inte längre göra 
anspråk på slaven.  I analogi med detta kan man säga att Jesu död innebar att männi-
skorna friköptes från slaveriet under synd, död och djävul. Denna frihet förmedlas i do-
pet (LS, Begravning 2005; s. 28).  
     För att kunna leva i sitt dop är det viktigt att den kristna människan dagligen påmin-
ner sig om vad Jesus Kristus har gjort för henne. I Romarbrevet (6:3) frågar Paulus reto-
riskt: ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i 
hans död?”. Detta innebär att den troende människan kan leva sitt liv utan att behöva 
frukta döden. Hon kan känna sig trygg i att efter döden väntar Guds kärlek och evigt liv. 
 

Sammanfattning 
 
Enligt Norstedts svenska ordbok är en rit en ”typ av handling som har symbolisk bety-
delse i visst (vanligen religiöst) tankesystem och som måste utföras enligt noga fastställt 
mönster”. En ritual är ett ”noga fastlagt mönster för (viss) högtidlig akt eller förrätt-
ning”. 
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     Med ett mer psykologiskt synsätt handlar riter och ritualer om en social mekanism, 
som används för att hantera livshändelser i syfte att bearbeta och förstå tillvarons villkor. 
     Martin Modéus menar att det alltid finns en anledning, en händelse, till uppkomsten 
av riter. Denna kallar han ”causa”. Detta behöver dock inte betyda att eventuella andliga 
aspekter av riter skulle vara mindre viktiga, men det finns en anledning till att de uppträ-
der vid vissa bestämda tillfällen.  
     Enligt Modéus har människor ett instinktivt behov av riter. Detta behov blir starkare 
när vårt ordnade sätt att leva tillsammans sätts på spel. I syfte att peka ut vad som kan 
vara problematiskt och därmed generera rituell aktivitet ställer Modéus upp fyra s.k. 
”kulturella problemområden”. Dessa är; s.  ”Kulturens gränser”, ”Tid och förändring”, 
”Relationer” och ”Fruktbarhet”. På samma sätt identifierar han sex livssammanhang som 
snarare besvarar frågan om när det blir problematiskt. Dessa är; s.  
 
 Naturens cykel 
 Livscykeln 
 Bekräftelse 
 Återupprättelse 
 Kriser 
 Invigningar 
 
De causae som Modéus menar har störst betydelse för riten att fira gudstjänst är ”Natu-
rens cykel”, att det återigen har blivit söndag, samt ”bekräftelsens” causa, vilket innebär 
att ”det har blivit dags” att bekräfta relationerna till Gud, medmänniskorna och sig själv. 
     Riten kan alltså sägas vara en reaktion på ”något som hänt” (ett causa) och dess funk-
tion är att ”fokusera” och ”definiera” denna händelse. Att fokusera innebär i detta sam-
manhang att lyfta fram en företeelse eller händelse och rikta uppmärksamheten mot den-
na. Att därefter definiera företeelsen handlar om att förklara, och på ett djupare plan för-
stå, att ”detta har hänt”.  
     Den svenska kyrkohandboken innehåller ordningar för ett antal gudstjänster som kan 
förekomma i Svenska kyrkan. Här beskrivs hur gudstjänsterna ska gå till och vad som 
ska sägas. I denna uppsats är det framför allt högmässan och dop-, konfirmations-, vig-
sel- och begravningsgudstjänsterna som har stått i fokus. 
     Två centrala moment i högmässan är ”Ordet” och ”måltiden”. Med det förra avses 
läsning ur Bibeln samt predikan. Med måltiden menar man ”nattvarden”, vilken innebär 
att församlingen får ta emot ”bröd och vin” och därmed bli delaktiga i Jesu död och upp-
ståndelse. Detta innebär, enligt kristen tro, syndernas förlåtelse och evigt liv. Nattvarden 
är ett av Svenska kyrkans två sakrament.  
     Det andra sakramentet är dopet som är den handling genom vilken dopkandidaten 
upptas i Guds familj, d.v.s. i Kristi kyrka. Den döpte får genom detta ikläda sig Jesu rätt-
färdighet inför Gud och ”räddas undan djävulens våld”. Denna möjlighet finns därför att 
Jesus Kristus tog på sig människornas skulder när han led och dog på korset för att där-
efter uppstå. 
     Det viktigaste momentet i dopgudstjänsten är den s.k. dophandlingen, i vilken prästen 
tre gånger öser vatten på huvudet på den person som ska döpas. Samtidigt säger prästen 
”NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.  
     I Svenska kyrkan är de flesta som döps barn, eftersom man anser att dopet är en Guds 
gåva given av nåd. Dopet följs sedan upp vid konfirmationen, i vilken Gud bekräftar den 
döpte, vilken också har möjlighet att bekräfta sin kristna tro. Två viktiga moment i kon-
firmationsriten är ”Bön med handpåläggning” samt läsning av trosbekännelsen med 
tillägg. 
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     Svenska kyrkan har rätt att viga människor till juridiskt bindande äktenskap. Detta 
sker vid en vigselceremoni, i vilken de s.k. ”frågorna”, ”löftena” och ”ringväxlingen” 
utgör viktiga inslag. Frågorna och löftena innebär att brudparet uttrycker en ömsesidig 
önskan om att leva tillsammans till döden skiljer dem åt. Ringarna är för det mesta av 
guld och är ett tecken på löften om ömsesidig kärlek och trohet. De kan även ses som 
symboler för ”det fullkomliga”. 
     Med ”begravning” menas det förfarande genom vilken en avliden person tas om hand 
samt de ritualer som anses lämpliga i detta sammanhang. I Svenska kyrkan sker detta i 
en  begravningsgudstjänst, i vilken ”överlåtelsen” och ”slutbönen” utgör viktiga mo-
ment. 
     Överlåtelsen innebär att församlingen står upp för att hedra den döde när denne över-
lämnas åt Guds barmhärtighet. I samband med detta låter prästen jord falla på kistan tre 
gånger medan han läser en av tre möjliga texter. Slutbönen är en bön om Guds frid och 
evigt liv. 
     Även kyrkorummet har liturgiska funktioner. Både form, riktning och mer specifika 
symboler används för att lyfta fram det kristna budskapet. Altaret med dess kors eller 
krucifix står i centrum och korset, som från början var ett avrättningsredskap, blir i kyr-
korummet hoppets och kärlekens symbol. Det påminner om att Jesus Kristus frivilligt 
gick in i döden för att relationen mellan Gud och människor skulle återupprättas och för 
att människorna skulle få evigt liv. 
 

Metod 
 

Teoretisk bakgrund 
 
Socialkonstruktionism 
I denna uppsats kommer teori och metod kopplad till diskursanalys vara av central bety-
delse. Detta angreppssätt kan betraktas dels som en vetenskaps- och samhällsteori, dels 
som en metod (åtminstone i vidare mening) (Bergström & Boréus 2005; s. 306). 
Diskursanalys vilar på socialkonstruktionistisk grund, vilket innebär att man ser verklig-
heten som till övervägande del socialt konstruerad. Även om det också finns en fysisk 
verklighet får denna sin mening genom det sociala samspelet människor emellan. Språ-
ket är centralt och man utgår i stor utsträckning från strukturalistisk och poststrukturalis-
tisk språkteori (Jörgensen & Phillips 2000; s. 9).  
     Där inte annat anges kommer den fortsatta framställningen om socialkonstruktionis-
men att bygga på Vivien Burrs bok ”Introduction to social constructionism” (1995). Hon 
(1995; s. 3 ff) identifierar ett antal punkter som hon anser vara grundläggande inom so-
cialkonstruktionism. Dessa är:  
 
1.  Ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap som tas för given. 
2.  Historisk och kulturell specificitet. 
3.  Kunskap upprätthålls i sociala processer. 
4.  Kunskap och social aktivitet hör ihop. 
 
      Den första punkten innebär att en kritisk hållning intas gentemot våra antaganden om 
världen och hur den verkar fungera. De kategorier som människor använder för att förstå 
världen behöver inte motsvaras av verkliga indelningar. Man ifrågasätter synen att viss 
kunskap kan sägas vara objektiv och oförvrängd och opponerar sig därmed mot de posi-
tivistiska och empiriska förhållningssätt som dominerar inom den traditionella vetenska-
pen. 
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     Den andra punkten handlar om att de sätt på vilka vi människor förstår världen for-
mas av begrepp och kategoriseringar som är kulturellt och historiskt specifika. Social-
konstruktionismen hävdar t.o.m. att våra föreställningar kan ses som produkter av den 
kulturella och historiska miljön. De kan t.ex. vara beroende av särskilda sociala och eko-
nomiska arrangemang som förekommer i en viss kultur vid en viss tidpunkt. Man ska 
därför inte tro att den kunskap och de förhållningssätt som råder just nu nödvändigtvis 
skulle vara bättre i någon form av objektiv mening än vad som varit fallet tidigare i hi-
storien. Jörgensen & Phillips (2000; s. 11) skriver att våra världsbilder och identiteter är 
”kontingenta”. Med detta menas att de skulle ha kunnat vara annorlunda och de kan för-
ändras över tiden. Representationer av verkligheten ska därför ses som möjliga, men inte 
nödvändiga. 
     I den tredje punkten fastslås att kunskap skapas och upprätthålls genom sociala pro-
cesser. Enligt socialkonstruktionismen konstrueras således våra versioner av kunskap 
genom det dagliga samspelet människor emellan. Detta innebär att alla former av social 
interaktion är av intresse – särskilt språket. ”Sanningen”, d.v.s. de sätt som för tillfället 
accepteras som riktiga i tolkningen av verkligheten, är med detta synsätt därmed en pro-
dukt av sociala processer och interaktioner snarare än objektiv observation. 
      I den sista punkten sammankopplas kunskap med social aktivitet (handlingar). De 
tolkningar som man kommer överens om i den sociala interaktionen kan anta många oli-
ka former, d.v.s. det kan finnas flera möjliga sociala konstruktioner av världen. Varje 
konstruktion kan dock motivera till olika typer av handlingar. Burr nämner t.ex. att alko-
holister tidigare sågs som helt ansvariga för sina handlingar, vilket i många fall ledde till 
fängelsestraff. Idag anses alkoholism i högre grad vara en sjukdom och därför betraktas 
istället vård som den naturliga följden. På detta sätt kan alltså beskrivningar eller kon-
struktioner av världen få konsekvenser för vilken typ av handlingar som eftersträvas re-
spektive avråds från.  
     Burr (1995; s. 5 ff) belyser även de tydligaste skillnaderna gentemot traditionell psy-
kologi. Dessa är:  
 
 Anti-essentialism 
 Anti-realism 
 Kunskap som historiskt och kulturellt specifik 
 Språk som ett bestämmande villkor för tankar. 
 Språk som en form av social handling 
 Fokus på interaktion och sociala praktiker 
 Fokus på processer. 
 
Med anti-essentialism avses att världen, som vi kan uppleva den, är en produkt av socia-
la processer. Därmed följer att varken världen eller människorna kan sägas ha någon 
speciell ”natur” eller ”essens”. Detta betyder t.ex. att människor inte kan sägas ha någon 
särskild personlighet som bestäms av inre mer eller mindre stabila faktorer. Inom social-
konstruktionismen talar man hellre om människors ”identitet”, vilken formas i sociala 
processer. Detta medför att socialkonstruktionismen kan sägas opponera sig mot t.ex. 
psykoanalys och ”trait theory”. Här anses människans inre i viss utsträckning determine-
ra personligheten. Behaviorismen ligger närmare det socialkonstruktionistiska synsättet. 
     Det är viktigt att man inte missförstår socialkonstruktionismen på det sättet att man 
tror att det bara handlar om ett ställningstagande för miljöns betydelse i debatten om det 
är ”arv” eller ”miljö” som formar människors personlighet. Båda dessa synsätt kan ses 
som essentialistiska då de menar att människor har en mer eller mindre stabil personlig-
het som bestäms av antingen genetiska faktorer eller faktorer i uppväxt och omgivning. 
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     Med anti-realism avses den socialkonstruktionistiska inställningen att kunskap aldrig 
är en direkt perception av verkligheten. Istället hävdas att vi konstruerar egna versioner 
av verkligheten när vi interagerar med varandra. Eftersom alla former av kunskap är be-
roende av det kulturella och historiska sammanhanget som vi befinner oss i, följer att fö-
reställningen om att det skulle finnas en objektiv sanning blir problematisk. Socialkon-
struktionismen hävdar t.o.m. att objektiva fakta helt enkelt inte existerar. Istället menas 
att all kunskap erhålls genom att se på världen från ett visst perspektiv. Kunskapen tjänar 
också vissa intressen snarare än andra. Detta synsätt skiljer sig radikalt från traditionell 
samhällsvetenskap eftersom man här ändå har som mål att nå fram till någon form av 
sanning. 
     Om man accepterar den socialkonstruktionistiska premissen att all kunskap är kultu-
rellt och historiskt betingad följer att även psykologiska förklaringar och beskrivningar 
av den mänskliga naturen måste betraktas som specifika för den kultur och tidsepok 
inom vilka de genererats. Målet med psykologisk forskning kan med detta synsätt inte 
vara att identifiera någon sann mänsklig natur. Istället är det hur sådan kunskap upp-
kommit, och hur den upprätthålls i sociala praktiker, som bör uppmärksammas. Sociala 
praktiker är enligt Bergström & Boréus (2005; s. 17) ”sätt som interagerande människor 
gör saker på”. Det kan t.ex. vara handlingsmönster, konventioner och vanor. 
     Våra sätt att konceptualisera och förstå världen kommer alltså inte från någon objek-
tiv verklighet utan istället från andra människor i samtiden eller i historien. Vi växer upp 
i en verklighet där begrepp och kategorier redan existerar och används. Dessa verktyg 
förvärvas i och med den ökade användningen av språket och reproduceras därför dagli-
gen genom den kontinuerliga användningen av språket i en viss kultur. Detta medför att 
de sätt på vilka människor tänker och skapar meningsfulla representationer av världen är 
avhängigt det språk de använder. Språket kan därför sägas vara ett bestämmande villkor 
för människors tankar och föreställningar. Inom traditionell psykologi hävdas oftast att 
språket är ett uttryck för tankar snarare än en bestämmande faktor. Piaget (1968) menade 
t.ex. att ett barns tankar föregår språkutvecklingen.  
     När det dagliga samspelet människor emellan sätts i fokus på detta sätt medför detta 
att språket måste ses som något mer än bara ett sätt att uttrycka sig. Att använda språk är 
en social aktivitet som formas i en social kontext (Bergström & Boréus 2005; s. 326). 
Världen och kunskapen om denna konstrueras i människors samtal. Användningen av 
språk betraktas med andra ord som en sorts handling snarare än en avspegling av redan 
existerande tankar. 
     Inom socialkonstruktionismen ligger fokus på mänsklig interaktion och på processer. 
Detta skiljer sig från den traditionella psykologin som snarare söker förklaringar på soci-
ala fenomen inom individen. Man föreställer sig att det existerar mer eller mindre stabila 
strukturer i människans psyke, t.ex. attityder, kognitioner och motivationer. Dessa före-
ställningar används för att förklara vad människor säger och gör och även bredare socia-
la fenomen som brottslighet och fördomar. Inom sociologin har man istället lyft fram so-
ciala strukturer som t.ex. ekonomin för att förklara sådana fenomen. 
      
Diskursbegreppet 
Diskursanalys som teori och metod kan betraktas som relativt ung, och den förekommer 
inom många vetenskapliga discipliner (Bergström & Boréus 2005; s. 306). Detta har 
medfört att olika företrädare menar delvis olika saker när de talar om diskursanalys. Det 
som är gemensamt för de olika inriktningarna är enligt Georgakopoulou & Goutsos att 
de är ”systematiska studier av diskurser” (Bergström & Boréus 2005; s. 307). Det finns 
dock inte någon allmänt vedertagen definition av vad en ”diskurs” är. Jörgensen & Phi-
lips (2000; s. 7) menar att det oftast handlar om en ”idé om att språket är strukturerat i 
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olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”. En 
diskurs skulle då kunna definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)”. Focault, som måste anses vara den stora föregångaren när 
det gäller diskursanalys, menade att diskurser är ”practices which form the objects of 
which they speak” (Burr 1995; s. 57). En liknande defintion ges av Parker som menar att 
en diskurs är ”a system of statements which constructs an object” (Burr 1995; s. 48). 
     Burr skriver att:  
 
A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, statements and so on 
that in some way together produce a particular version of events. It refers to a particular picture that is 
painted of an event (or person or class of persons), a particular way of representing it or them in a certain 
light. If we accept the view (…) that a multitude of alternative versions of events is potentially available 
through language, this means that, surrounding any one object, event, person, etc., there may be a variety 
of different discourses, each with a different story to tell about the object in question, a different way of 
representing it to the world. (Burr 1995; s. 48) 
 
Det är alltså viktigt att förstå att ett objekt kan omges av flera olika diskurser som alla 
försöker konstruera det på sitt speciella sätt. Varje diskurs fokuserar olika aspekter av 
objektet, aktualiserar olika frågeställningar och ger därmed också olika handlingsut-
rymmen. Diskurser kan således sägas konstruera de fenomen vi lägger märke till och gör 
alla anspråk på att vara det korrekta och “sanna” sättet att förhålla sig till dessa fenomen 
(Burr 1995; s. 49). 
     När människor talar, skriver eller på annat sätt kommunicerar skapas möjligheter för 
diskurser att göra sig gällande och konstruera händelser och företeelser på ett visst sätt. 
Olika utsagor kan sägas tillhöra samma diskurs i den utsträckning som de ger samma 
övergripande bild av det aktuella objektet. Betydelsen av ett visst ord blir därmed av-
hängigt det sammanhang i vilket det förekommer. Langemar (2005; s. 57) skriver att 
diskurser kan liknas vid ”bakomliggande referens- eller tolkningsramar, som gör att vi 
uppfattar en socialt delad mening i det som sägs”. En form av tolkningsglasögon kan 
också fungera som liknelse. 
     I överensstämmelse med socialkonstruktionistisk teori skriver Jörgensen & Phillips 
(2000; s. 104) att diskurser inte beskriver ”en yttre värld ’därute’, såsom scheman, skript 
och stereotyper gör enligt de kognitivistiska angreppssätten. Snarare skapar diskurserna 
en värld som ser verklig eller sann ut för talaren. (…) Språket ses inte bara som en kanal 
som genomskinligt förmedlar en redan existerande psykologisk verklighet som bildar 
grundval för upplevelser; snarare konstitueras den subjektiva psykologiska verkligheten 
genom språket”.  
      Burr (1995; s. 54) är noga med att poängtera att diskurser inte bara handlar om ab-
strakta idéer och representationer som ligger långt från ”den verkliga världen”. Hon 
skriver att ”Discourses are intimately connected to the way that society is organised and 
run”. Som exempel nämner hon kapitalismen och institutioner som rättsväsendet, utbild-
ning, äktenskap, familj och kyrka. Alla dessa påverkar oss i någon mening och ger oss 
möjligheter att inta olika sociala positioner. Hon nämner t.ex. att diskurser om kvinnlig-
het ofta konstruerar kvinnor som vårdande, empatiska, känslomässiga och sårbara. Ut-
ifrån dessa diskurser är det rimligt att anta att kvinnor skulle vara särskilt lämpade för att 
ta hand om barn, men också att det skulle vara svårt för dem att inta toppositioner i när-
ingslivet. Diskurser som formar människors identitet och levnadssätt är således nära 
knutna till strukturer och praktiker som dagligen reproduceras i samhället.  
     Burr (1995; s. 64) skriver att ”Any version of an event brings with it the potential for 
social practices, for acting in one way rather than another, and for marginalising alterna-
tive ways of acting”. Diskurser som formar olika objekt har alltså betydelse för vad vi 
kan och borde göra. Av detta följer att det kan finnas starka intressen hos olika samhälls-
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aktörer att vissa diskurser snarare än andra blir ansedda som det korrekta och ”sanna” 
sättet att förhålla sig till olika företeelser. Inom diskursanalysen har man därför varit in-
tresserad av att undersöka maktrelationer som i det här sammanhanget handlar om möj-
ligheter att definiera verkligheten på ett visst sätt och tillfästa den mening. Makt antas 
med andra ord vara nära kopplad till ”kunskap” som är ”the particular construction or 
version of a phenomenon that has received the stamp of  ’truth’ in our society”. I vårt 
samhälle har t.ex. vetenskap hög status och de som kan underbygga sina argument med 
hjälp av den vetenskapliga diskursen kan därför få en maktposition i förhållande till 
andra, som inte har samma möjligheter att utnyttja kraften i denna diskurs.  
     En del diskurser har lättare för att accepteras som ”sunt förnuft” än andra. Detta be-
höver dock inte betyda att starka diskurser skulle vara garanterade sin dominans för all-
tid. Det finns alltid andra diskurser som gör anspråk på att få just sin bild av verkligheten 
accepterad som den riktiga. Jörgensen & Phillips (2000; s. 13, 54 ff) skriver att det kan 
uppstå ”antagonism” och ”diskursiv kamp” mellan olika diskurser. Resultatet kan bli att 
diskurserna omformas och förändras. Om en diskurs fullständigt konkurrerar ut en annan 
och därmed får en stämpel som ”sanning” kan man tala om att ”hegemoni” råder. Dis-
kursen blir då mer omedveten och betraktas ofta som den enda möjliga (Langemar 2005; 
s. 58). 
     Om nu dessa språkliga mönster, eller diskurser, som beskrivits ovan har så stor bety-
delse för att förstå innebörden i den verklighet vi uppfattar, är det naturligtvis intressant 
att undersöka dem. Det är detta som görs i en diskursanalys. Avsikten är att dekonstruera 
diskurserna och göra dem tydliga. 
     Det finns flera inriktningar inom detta område. En viktig skillnad är huruvida fokus 
ligger på människors diskurser i vardagens sociala interaktion eller om det mer handlar 
om en kartläggning av mer abstrakta diskurser som cirkulerar i samhället. Jörgensen & 
Phillips (2000; s. 13) delar in fältet i tre övergripande inriktningar – diskursteori, 
diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. I denna uppsats är det framför allt de två 
förstnämnda som står i fokus. 
     Inom diskursteorin är det framför allt diskursernas innehåll som står i fokus, t.ex. vil-
ka objekt som skapas och vad detta betyder för människors föreställningsvärld. Man kan 
undersöka vilka diskurser som finns i en viss kultur och vad detta innebär för dess med-
lemmar (Langemar 2005; s. 58). Man kan också studera konflikter mellan olika diskur-
ser (se ovan). Vilka olika verklighetsuppfattningar tävlar om att få ge världen mening? 
Hur kan ett eventuellt antagonistiskt motsatsförhållande gestalta sig? Vilka blir de socia-
la konsekvenserna om en verklighetsuppfattning konkurrerar ut en annan och ”hegemo-
ni” uppstår (Jörgensen & Phillips 2000; s. 58). 
     Inom diskurspsykologin intresserar man sig mer för hur människor använder olika 
diskurser i vardagens sociala interaktion och vilka konsekvenser detta får (Langemar 
2005; s. 59). Man betonar också starkare empiriska studier av diskurser i sin sociala kon-
text, snarare än som abstrakta storheter (Jörgensen & Phillips 200; s. 113). 
     Även om det alltså finns skillnader mellan de olika inriktningarna finns det många te-
oretiska överväganden och metodiska redskap som inte kan sägas tillhöra någon enskild 
inriktning. Dessutom använder sig också många diskursanalytiker av redskap hämtade 
från olika inriktningar för att på så sätt ”skräddarsy” sin undersökning (Jörgensen & 
Phillips 2000; s. 9 ff).  
     Även inom de ovan nämnda inriktningarna finns det olika angreppssätt som också 
kan delas in i olika kategorier. Burr (1995; s. 164) (som enligt & Jörgensen & Phillips 
tillhör den diskurspsykologiska inriktningen) skiljer t.ex. mellan ”analyses of discour-
ses” och ”discourse analysis”. Analysen i denna uppsats kommer att kunna hänföras till 
den förstnämnda kategorin, vilken  Jörgensen & Phillips (2000; s. 112 ff) sammanfattar 
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på ett belysande sätt. De skriver att med ”analyses of discourses” menas  ”de angrepps-
sätt som identifierar de diskurser som människor bygger på och sedan analyserar hur 
varje enskild diskurs ger mening åt världen utifrån ett bestämt perspektiv. (…) De [an-
greppssätten] utgår från diskurserna och undersöker dels hur människors förståelse av 
världen och identiteter skapas och förändras i diskurser, och dels de sociala konsekven-
serna av dessa diskursiva konstruktioner”. Trots att de alltså placerar dessa angreppssätt 
inom diskurspsykologin kan de också sägas ligga diskursteorin nära. Diskurser analyse-
ras dock empiriskt i sin sociala kontext och inte som abstrakta storheter.  
     I Burrs (1995; s. 166 ff) beskrivning av ”analyses of discourses” undersöker hon ett 
objekt runt vilket olika diskurser gör sig gällande. Dessa analyseras och deras implika-
tioner, t.ex. vad gäller makt och identitet, diskuteras. Frågor som kan ställas är ”Vilka 
konsekvenser får ett visst sätt att konstruera verkligheten? Vilka handlingar förespråkas? 
I vems intresse verkar de aktuella diskurserna?  
Ett näraliggande angreppssätt utgörs av Willigs metod för diskursteori, vilken beskrivs i 
Langemar (2005; s. 59 ff). De tre första stegen i denna metod är:  
 
1.  Hur konstrueras de diskursiva objekten i texten? Objekten är de företeelser som frå-

geställningen handlar om. Allt som relaterar till objekten analyseras. 
2.  Hur skiljer sig konstruktionerna åt? Vilka diskurser finns i texten? Vi kanske kan se 

att de olika sätten att beskriva objektet relaterar till t ex en juridisk, en social, en 
ekonomisk, en religiös diskurs och en kärleksdiskurs. 

3.  Hur fungerar diskurserna, på vilket sätt är de handlingsorienterade? 
 
Den religiösa diskursen 
Inför arbetet med analysen gjorde jag antagandet att det skulle finnas en religiös diskurs 
i materialet. Jag såg denna som särskilt intressant att studera. 
     I arbetet med att definiera den religiösa diskursen har Martin Lönnebos bok ”Religio-
nens fem språk” (1975) varit en utgångspunkt. Martin Lönnebo är präst och teolog, och 
har varit biskop i Svenska kyrkan under åren 1980 till 1995.  
     Syftet med ”Religionens fem språk” är att närma sig frågan om det är möjligt för en 
människa och ett kollektiv att nå sitt maximum i mänsklighet. Utifrån sin kristna stånd-
punkt menar Lönnebo att Guds skapelse (världsalltet) är en p.g.a. synd splittrad enhet 
som genom försoning och skapande kärlek är på väg mot alltings ursprung och mål – 
Gud. Människan är skapad till Guds avbild och därför är hennes mål inget mindre än 
”gudomliggörande”. Med detta menas en total förening med Gud, vilken först är möjlig 
efter jordelivet när människan fullständigt dött bort från sin syndiga kropp. Det går dock 
att redan i detta jordeliv närma sig Gud och därmed i allt högre utsträckning återfinna sig 
själv och sin identitet som sann människa. Detta sker i så fall genom en process som kan 
beskrivas med orden ”rening” och ”upplysning”. I detta sammanhang innebär det förra 
en upplevelse av att det egna (”köttet”) bryts ned för att i upplysningen istället ersättas 
av det gudomliga.  
     Enligt Lönnebo (1975; s. 10) försöker människan både nå fram till och gestalta denna 
upplevelse m.h.a. fyra olika språk. Dessa är: 
 
 Erfarenhetens språk 
 Kultens språk 
 Handlingens språk 
 Lärans språk 
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Han skriver (1975; s. 10) att ”Både kristendomens grundläggande dokument och dess hi-
storia visar utan tvekan att till en fullvärdig kristen existens hör alla fyra språken (…). 
Det andliga livet fordrar dessa olika uttryck både hos kyrka och individ”. Detta betyder 
dock inte att alla språken betonas lika mycket hos alla människor. Lönnebo tror snarare 
att äkta upplevelser av rening och upplysning hos enskilda individer vanligen går genom 
en fördjupning av ett av de fyra språken. Om denna är tillräckligt grundlig kommer dock 
insikten om att de fyra språken har en och samma rot. Denna kallas för ”Enhetens 
språk”. Detta kan således betecknas som en integrering av de fyra delspråken när de 
fungerar riktigt.  
     Övergångarna mellan de olika språken är glidande. Varje språk har dock sitt eget 
centrum. Nedan ges en beskrivning av de fyra språken i uppställningen ovan. 
  
     Erfarenhetens språk 
En stor del av Lönnebos beskrivning av detta språk handlar om ”mystik” som i detta 
sammanhang innebär en ”personlig, religiös erfarenhet” (Lönnebo 1975; s. 9). Ett viktigt 
inslag är den subjektiva bekräftelsen av det objektiva i Bibel och tradition. Den inre upp-
levelsen är avgörande och Lönnebo (1975; s. 34) skriver att ”Mystik är direkt erfarenhet 
av Gud eller det gudomliga”. 
     Ofta förknippas mystiska upplevelser med ett tillstånd av ”försjunkenhet”, men de 
kan även framträda vid andra tillfällen, t.ex. i tillstånd av stress och oro. De kan också 
komma helt oväntat i vardagliga situationer. Vanligen använder sig dock mystikern av 
olika metoder för att etablera en beredskap, t.ex. bön och meditation. Det är inte endast 
stillhet och frid som eftersträvas utan även ett tillstånd av öppenhet.  
     Mystiska upplevelser kan göra sig gällande på olika sätt, t.ex. genom bildskådande. 
Det kan bl.a. handla om Kristusvisioner. Enligt Lönnebo (1975; s. 37) är olika ljusfeno-
men mycket vanliga (Lönnebo 1975; s. 37). Ett annat kännetecken för mystiska upple-
velser är att världen kan uppfattas som transparent. Upplevelser av att stå i ett relations-
förhållande till hela tillvaron är också vanligt. 
     Mystiska upplevelser kan innebära starka känslor av närvaro. Dessa kan dessutom 
ofta förknippas med föreställningar om att man fått nya insikter om livets mening. Den 
mest avgörande funktionen med mystiska upplevelser skulle därmed vara förändringar i 
sättet att vara och bete sig, d.v.s. grundläggande förändringar i den egna personligheten. 
Lönnebo (1975; s.  28) talar om förändringar i människors ”grundmönster”, vilket inne-
bär ett sorts referenssystem genom vilket människor varseblir och tolkar sina upplevel-
ser. 
  
     Kultens språk 
Det andra språket, kyrkans gudstjänst, är kristendomens mest använda. Bönen, sakra-
menten och läsning ur Bibeln är centrala handlingar. Lönnebo (1975; s. 155) menar att 
även kultens språk har ”rening” och ”upplysning” som sitt absoluta centrum. Detta krist-
na grundmönster är givetvis förbundet med Kristi död och uppståndelse – den kristna li-
turgins grundmysterium.  
     Det kultiska språket är symboliskt och kan uttryckas på många olika sätt och ha olika 
funktioner. Det kan handla om rit, myt, poesi, arkitektur och konst. Det kan skapa käns-
lostämningar och attityder. Ett syfte är att meddela föreställningar och uppmuntra till 
visst beteende. 
     Det kultiska språket är gränsöverskridande i den meningen att symbolen avser att 
förmedla det okända med hjälp av det kända. Lönnebo (1975; s. 156) skriver att detta 
språk ”söker att genom böner, liturgier, heliga handlingar, bilder, ljud, färger, antingen 
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föra det gudomliga in i människans värld eller människan in i (…) den transcendenta 
sfären, dvs göra människan öppen”.  
     I den kristna liturgin eftersträvas upplevelsen av att i någon mening vara samtidig 
med de händelser som gestaltas. Den viktigaste funktionen är inte att förmedla intellek-
tuell kunskap utan att ”ge en ’helhetsupplevelse’ av det gudomliga skeendet och göra 
den bedjande till ett handlande subjekt.” (Lönnebo 1975; s. 165). De liturgiska symbo-
lerna tolkas genom textläsningen och blir därigenom ett fulltonigt språk. Det är på sam-
ma gång både synligt, kännbart och hörbart. De tre viktigaste synliga tecknen är vattnet i 
dopet, samt brödet och vinet i nattvarden.  
 
     Handlingens språk 
Handlingens språk är svårt att definiera och avgränsa. Goda gärningar är bra oavsett av 
vem de utförs. Däremot är tro utan gärningar död (Bibeln; Jakobsbrevet 2; s. 26). Lön-
nebo (1975; s. 175) skriver att ”Det religiösa grundmönstret kan både uppnås och ut-
tryckas icke-verbalt, icke-intellektuellt, som ett sätt att existera. Rening och upplysning 
kan och bör visa sig i att våra handlingar försvinner och att nya kommer i dess ställe”. 
Handlingens språk är alltså för den kristne en av vägarna till att finna sig själv och att 
finna Gud. 
     Lönnebo (1975; s. 176) menar också att innebörden av att vara kristen är ”att ’vara i 
Kristus’ genom kyrkan, sakramenten och tron”. Detta att vara i Kristus är ett teologiskt 
språkbruk som bl.a. innebär att den kristne gör det som han eller hon tror är Guds vilja 
och därmed låter Gud verka i sig.  
  
     Lärans språk 
Detta språk utgörs av kyrkans lära, d.v.s. dess teologi. Det förmedlar kunskap genom 
traditionen. Syftet är att förklara innebörden i den kristna tron, bevara viktiga trosföre-
ställningar och hålla ihop kyrkan (Lönnebo 1975; s. 194). 
     I lärans språk står det objektiva, kollektiva och historiska i centrum. Det är dock inte 
bara ett händelseförlopp som framställs utan tolkningen av detta är avgörande. Man stäl-
ler sig frågan varför detta skedde. Utgångspunkten är i första hand Jesu undervisning 
(”uppenbarelsen”). Man fokuserar här mer på vad Gud har gjort för människan än vad 
han gör med och i henne.  
     Lönnebo (1975; s. 195) skriver att ”Traditionell dogmatik brukar börja med att be-
skriva Gud, hans egenskaper och handlande. Den fortsätter sedan vandringen från evig-
heten genom tiden i skapelsen, frälsningen och återställelsen till evigheten. Stora temata 
är sådana som Skrift och tradition, Kristus och Anden, kyrka och frälsning, sakrament 
och ämbete, samhälle och etik, gudstjänst och bön”.  
  
     Definition 
Mot bakgrund av redogörelsen för Lönnebos fem språk definierar jag den religiösa dis-
kursen som bestående av fyra deldiskurser. Dessa är:  
 
 Den religiösa erfarenhetsdiskursen, som handlar om subjektiva upplevelser av Gud. I 

denna diskurs inkluderas även uttryck för personlig tro. 
 Den kultiska diskursen, som har att göra med kyrkans gudstjänst. Denna diskurs om-

fattar t.ex. liturgi, bön, riter, symboler och deras innebörd. 
 Den religiösa handlingsdiskursen. Inom denna diskurs ryms yttranden som beskriver 

handlingar som har sin utgångspunkt i kristen tro. 
 Den teologiska diskursen, som omfattar uttryck för kristen lära om Gud. 
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Tillvägagångssätt   

 
Diskursanalys handlar om att dekonstruera diskurser (Langemar 2005; s. 58). Detta kan 
som redan nämnts göras på olika sätt. När det gäller analysmetoden i denna uppsats har 
inspiration hämtats främst från fyra källor. Det är framför allt ”analyses of discourses” 
som beskrivs av Burr (1995; s. 166 ff) och Willigs metoder för diskurspsykologi och 
diskursteori som beskrivs av Langemar (2005; s. 59 ff) som har bildat utgångspunkt. 
Dessutom har idéer hämtats från Jörgensen & Phillips (2000) samt Bergström och Boré-
us (2005).  
     I analysen har 14 nummer (under perioden 21 april 2005 – 26 april 2006) av Svenska 
kyrkans tidning lästs med avsikten att identifiera texter som handlar om kristna rum, riter 
och ritualer, vilka utgör objekten i analysen. Tidningen utkommer varje vecka, men för 
att avgränsa materialet har vart fjärde nummer valts ut. Detta urval motiveras av möjlig-
heten till variation i beskrivningarna av objekten under ett år. 
     När en artikel som behandlar något av objekten har identifierats har artikeln lästs fle-
ra gånger enligt teorin om den hermeneutiska cirkeln (Bergström & Boréus 2005; s. 24 
ff). Först har texten lästs igenom för att förstå helheten. Därefter har texten lästs igen för 
att bättre förstå delarna av texten. Viktiga avsnitt har markerats. Under genomgången har 
avsikten varit att identifiera återkommande teman, sammanhängande uttalanden och fra-
ser som ger samma generella bild av objekten och ord som har stor betydelse för bud-
skapet i texten. Eventuella metaforer som gett en viss bild av objektet har under-
sökts.Viktiga ord och fraser har strukits under och nedtecknats för att lättare kunna iden-
tifiera olika samband. Det har också varit av intresse att se om vissa sätt att föreställa sig 
objekten har förnekats, tonats ned eller undertryckts (Burr; s.  1995; s. 168). 
     Textavsnitt som har behandlat objekten har placerats i olika kategorier utifrån det ak-
tuella temat. Winther Jörgensen & Phillips (2000; s. 122) skriver att ”Man försöker inte 
bara att identifiera de teman som härleder sig från ens teoretiska ram utan är också öp-
pen för nya teman som man stöter på under (…) genomläsningen”.  
     Kodningen har utförts  i datorprogrammet Excel. Här har det inledningsvis angivits 
vilken funktion artikeln har. Därefter har aktuella textavsnitt skrivits ned i en kolumn. 
Bredvid denna har en sammanfattning gjorts av hur objekten konstrueras i texten. Nästa 
steg har varit att identifiera diskurser. På vilka olika sätt talas det om objekten? (Det har 
även varit av intresse att se om vissa handlingar förespråkas i texten.) (Langemar 2005; 
s. 59 ff). Frågor som ställts är; s.  Vad blir implikationerna och konsekvenserna av att fö-
reställa sig objekten i enlighet med de olika diskurserna? I vems intresse ligger de olika 
föreställningarna om objekten? Vilka effekter får en identifikation med de som uttalar 
sig? Är det vissa synsätt som marginaliseras? (Burr 1995; s. 171) 
     Nästa steg var att skriva ner resultatet av analysen i en löpande text. Denna analyse-
rades sedan för att sortera ut det väsentliga i texten och ta bort onödiga delar. 
      I resultatdelen redovisas vad som konstrueras i texten och hur detta görs (Langemar 
2005; s. 59). En viktig fråga har varit vilka som är de dominerande diskurserna. 
 
  

Resultat och diskussion 
 
I denna uppsats är resultat- och diskussionsdelen integrerade. Texten är indelad efter den 
funktion som de analyserade artiklarna har. De kategorier jag delat in texten i är: 
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- Nyhetsartiklar 
- Ledare och opinionsartiklar 
- Fördjupande artiklar 
- I söndags/Inför söndagen (Detta är en sida som återkommer i varje nummer, vilken 

är en redogörelse för en gudstjänst som varit, samt en förberedelse inför en kom-
mande gudstjänst) 

 
När hela stycken utgörs av egna reflektioner är dessa kursiverade. 
 

Konstruktionen av riter, ritualer och rum  i nyhetsartiklar 
 
I de nummer av Kyrkans tidning som jag har analyserat är det framför allt en fråga som 
har berörts. Det är frågan om huruvida Svenska kyrkan ska införa en välsignelseakt för 
homosexuella partnerskap eller inte. På grund av frågans dominerande ställning, dess ak-
tualitet och att den är diskursmässigt mycket intressant har jag valt att behandla den ut-
förligt under en egen rubrik. Därefter följer behandling av artiklar som handlar om övri-
ga riter och ritualer, samt rum. 
 
Välsignelseakt för homosexuella partnerskap 
I de nummer som jag har analyserat har jag kunnat följa processen att införa en välsig-
nelseakt för homosexuella partnerskap (VA = välsignelseakt) från förberedelsestadiet till 
beslut i kyrkomötet samt eftermäle. Nedan kommer jag att redovisa exempel på hur den-
na process har skildrats. 
     I en artikel i KT 16/05 går det att läsa om hur Svenska kyrkans teologiska kommitté 
föreslår att en kyrklig akt för välsignelse av ingånget partnerskap ska införas. Flera per-
soner från både kommittén, politiska partier och en intresseorganisation intervjuas. 
     Artikelrubriken lyder ”Positivt att kyrkan ligger längst fram”. Detta är ett uttalande 
som även återfinns inne i texten och görs av en av de intervjuade politikerna. VA kon-
strueras som något positivt som skulle innebära att kyrkan ”ligger längst fram” i utveck-
lingen – som en spjutspets i samhället. 
     I ingressen står: ”Inför på prov en kyrklig akt för välsignelse av ingånget partnerskap. 
Det föreslår Svenska kyrkans teologiska kommitté i en rapport.” Meningen startar med 
uppmaningen att införa en VA, och först i den påföljande meningen förklaras att det 
handlar om ett förslag från den teologiska kommittén (riktat till kyrkopolitikerna). Detta 
sätt att uttrycka sig skulle kunna ses som ett mer slagkraftigt sätt att föra fram budskapet 
än om meningen hade börjat med ”Teologiska kommittén förslår att…”. Då det är Teo-
logiska kommittén som uttalar sig, och eftersom förslaget riktar sig till kyrkopolitiker, 
konstrueras VA via en teologisk och en politisk diskurs. 
     Senare i texten ställs frågan ”Är det här ett steg på väg mot könsneutrala vigslar i 
kyrkan?”, vilket implicerar möjligheten att VA endast avses vara ett steg i en utveckling. 
En jämförelse görs mellan VA och vigsel. 
     Svaret från kommittén är att  ”Vi anser att det finns teologiska skäl för att ta det steg 
som vi nu föreslår. Men nu fortsätter bearbetningen av äktenskapets teologi och jag vill 
inte förutsätta vad den utredningen kommer fram till (…) Det här är ett väldigt betydel-
sefullt steg men i dagens läge finns inte anledning att gå längre”. I detta uttalande kon-
strueras VA som en teologisk fråga under utredning, dock utan uttalad teologisk moti-
vering. Dessutom verkar VA ses som ett steg i en utveckling. Endast möjligheten ”att gå 
längre” i samma riktning omnämns även om detta inte ska göras just nu. 
        Det kan vara intressant att notera att talespersonen besvarar en av frågorna med föl-
jande mening: ”Det har vi inte diskuterat, men vi anser att domkapitlen bör vara involve-
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rade när (min kursivering) ritualen införs”. Här tas alltså för givet att ritualen ska införas 
trots artikeln endast handlar om ett kommittéutlåtande som är rådgivande inför Kyrko-
mötet ett halvår senare. 
     I artikeln intervjuas också en företrädare för Riksförbundet ekumeniska grupperna för 
kristna homo- och bisexuella (Riks-Ekho). Han säger att ”Det är det här som vi har efter-
lyst. Kyrkan har tagit till sig våra synpunkter och jag är stolt och glad – Ekho har dragit 
en del av lasset genom uppvaktningar och samtal”. VA konstrueras här som något efter-
frågat som gör att kyrkan ger ett resonabelt intryck. VA utgör också en framgång efter 
hårt arbete. Fortsättningen lyder: ”Det är en process som fortsätter. Är det ett tillräckligt 
steg? – Så som lagstiftningen ser ut i dag är det orealistiskt att kräva mer nu (…) Men 
kyrkan är på rätt väg och går inte bakåt”. Återigen framställs VA som en del av en ut-
veckling som bara kan gå åt ett håll. VA är också en framgång som utgör en garant för 
att man inte ”går bakåt”, vilket är ett negativt laddat uttryck. 
     Efter detta beskrivs den politiska processen. En politiker som intervjuas säger ”Vi är 
jätteglada eftersom vi har drivit den här frågan i många år (…) Det är solklart att vi är 
för en välsignelseakt”. VA är alltså något som inger glädje och ses som en framgång 
som man ”solklart” är för.  
     Därefter kommer rubriken ”Kyrkan i främsta ledet”, vilket också ger bilden av VA 
som en framgångssaga som innebär att kyrkan är modern och framtidsinriktad. I den föl-
jande texten återkopplas till en statlig utredning som samme politiker kommenterar så 
här: ”Jag tror att den får en oerhörd nytta av Svenska kyrkans utredningar (…) Det är ett 
oerhört seriöst arbete – ingen kan anklaga oss för populism – och det är positivt att kyr-
kan ligger längst fram i utvecklingen”. Förutom att VA återigen beskrivs i framgångs-
termer avvärjs här ett hot från en konkurrerande diskurs som skulle kunna göra gällande 
att VA handlar om populism. 
     En annan politiker intervjuas och hans partikamrater är ”mer tveksamma” till VA. 
Han säger att ”Det finns mycket delade meningar i gruppen, som i de flesta andra parti-
er”. På frågan om hans parti kommer att rösta ja till VA svarar han ”Jag tror inte att det 
nu finns majoritet för det”. VA konstrueras alltså här som en politisk fråga som man är 
osäker eller försiktigt negativ till. Att ”de flesta” andra partier också är osäkra rättfärdi-
gar det osäkra förhållningssättet. Svaret på frågan ”Är det här ett steg på väg mot köns-
neutrala vigslar i kyrkan?” blir ”Det är inte omöjligt, men man går lite för fort fram”, 
vilket ligger i linje med det tidigare osäkra resonemanget. 
     Denna osäkerhet präglar även intervjun med en företrädare för ett tredje parti. Han 
tror att det finns en majoritet för VA inom partigruppen. Personligen tycker han dock att 
Svenska kyrkan inte funderat färdigt än och tillägger ”Vad säger kyrkan ja till vid ett ja 
till välsignelse av partnerskap (…). För min del har äktenskap och partnerskap ett inne-
håll som på något sätt skiljer sig åt. Men det är bra om Svenska kyrkan ligger före lag-
stiftningsarbetet”. Också här ges uttryck för en osäkerhet kring VA, även om den egna 
partigruppen tros vara övervägande positiv. Här syns även den sekulära juridiska diskur-
sen. 
     I artikeln finns även en bildtext som lyder: ”Välkomna in! Om Teologiska kommit-
téns förslag får gehör behöver de homosexuella paren inte stanna på kyrktrappan”. VA 
konstrueras här som något välkomnande i motsats till uteslutande, som avsaknaden av 
VA skulle vara ett uttryck för. Texten konstruerar homosexualitet som en fast läggning 
och inte som kontingenta handlingar – paren verkar bestå av människor som i essentia-
listisk mening är homosexuella. Detta sätt att uttrycka sig låter jag omfattas av ”homoes-
sensdiskursen”, för att markera dess oförenlighet med det anti-essentialistiska förhåll-
ningssättet inom socialkonstruktionismen. Texten implicerar att ”homosexuella männi-
skor” nu är utestängda från kyrkan och utesluter tolkningen att människor som ägnar sig 



 33 

åt homosexuella handlingar är välkomna, men att handlingarna inte är lämpliga att väl-
signa.  
     Sammanfattningsvis menar jag att VA i denna artikel konstrueras främst genom den 
kyrkliga politiska diskursen (hädanefter endast ”den politiska diskursen”). Den teolo-
giska diskursen finns också med, men uttrycks främst genom att det är den teologiska 
kommittén som uttalar sig. Inga teologiska argument anges. Exempel på andra mindre 
dominerande diskurser är den (kyrkliga) juridiska diskursen, samt den sekulära juridis-
ka och politiska diskursen. 
     Många av inläggen är mycket positiva till VA, vilket jag betecknar som att ”fördis-
kursen” är stark. En del osäkerhet kan skönjas, men att VA skulle kunna vara negativ 
(d.v.s. ”motdiskursen”) är något som endast antyds. Ingen tydlig motståndare till VA in-
tervjuas. Detta kan tyckas märkligt då en välsignelseakt för homosexuella relationer 
har, såvitt jag kan bedöma, varit otänkbar under i princip hela kristendomens 2000-
åriga historia och fortfarande är det i den överväldigande majoriteten av världens krist-
na kyrkor. Överhuvudtaget anser jag att det genom större delen av artikeln finns ”ett 
tryck” i riktning mot att VA ska införas, åtminstone på prov. Eventuellt skulle detta kun-
na vara något som påverkar politiker när de ska fatta beslut om VA. Vissa uttryck för att 
vilja avvakta och utreda vidare förekommer dock. 
      Ett annat sätt att se på VA, som ofta gör sig gällande, är att det handlar om ett steg i 
en utveckling som bara verkar kunna innebära en fortsättning åt samma håll, t.ex. att 
VA bara är ett förstadium till könsneutrala vigslar. Möjligheten att utvecklingen skulle 
kunna gå i en annan riktning omnämns inte, förutom att en förespråkare för VA talar om 
att kyrkan i och med VA ”inte går bakåt”. Detta är ett negativt laddat uttryck och skulle 
kunna ses som ett hot som också det kan påverka politiker i riktning mot att rösta ”ja” 
till VA. 
     Det är intressant att se att en av politikerna är noga med att hävda att ”ingen kan 
anklaga oss för populism”. Detta skulle kunna vara ett tecken på att en diskursiv kamp 
med en mer konservativ motdiskurs kanske ändå inte ligger så långt borta.                           
     I en artikel i KT 32/05, som handlar om att prästerna i en av fem utlandskyrkor är 
”tveksamma eller direkt negativa till att välsigna homosexuella partners”, blir homoes-
sensdiskursen ännu tydligare. Likhetstecken sätts mellan en homosexuell orientering och 
personen ifråga. Rubriken lyder ”En av fem välsignar inte homosexuella” och inne i tex-
ten kan man läsa att ”biskop K (…) kan (…) inte begära att nya kyrkoherdar ska välsig-
na även homosexuella” samt att ”Flera av de kyrkoherdar som nekar till att välsigna ho-
mosexuella underlåter att hänvisa vidare till någon annan präst”. I dessa tre exempel är 
det tydligt att människor betraktas som homosexuella i essentialistisk mening. Följden 
blir att texten ger intrycket av att vissa präster skulle vägra att välsigna människor med 
homosexuell orientering. 
     Min bedömning är att det snarare handlar om att i princip alla präster kan ställa upp 
på att välsigna människorna, t.ex. under en vanlig söndagsgudstjänst, men att vissa där-
emot inte är villiga att välsigna homosexuella handlingar. I dagens läge finns inga väl-
signelseakter över samboförhållanden eller över livsstilar som innebär att personen 
ifråga har flera sexualpartners. Det finns dock ingen som hävdar att präster skulle väg-
ra att välsigna dessa människor. Däremot kanske de inte vill välsigna livsstilen. 
      Ytterligare ett exempel är när texten lyder ”Diskrimineringen har två orsaker. An-
tingen vill prästerna inte stå till homosexuella pars tjänst, eller så sätter hyresvärden 
stopp”. Ordet diskriminering är ett negativt laddat ord som enligt Norstedt svenska ord-
bok betyder ”orättvis behandling (av viss grupp)”. Förutom homoessensdiskursen kan 
man i den andra meningen i citatet ovan se att texten återigen ger intrycket av att präster 
inte vill stå till människors tjänst. Enligt min bedömning skulle det troligen inte vara nå-
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got problem om det handlade om t.ex. en begravning eller att dela ut nattvarden. Det är 
homosexuella handlingar som en del präster inte vill välsigna. En befogad fråga är hur 
beslutsfattare som läser sådan här text påverkas inför sina beslut. 
     Ett liknande sätt att uttrycka sig finns i följande stycke: ”Den största anledningen till 
att få ett nej är trots allt kyrkoherdarnas inställning. Skuts regler skiljer sig inte från 
Svenska kyrkans i övrigt. Det är med andra ord upp till varje prästs välvilja att ställa upp 
på en välsignelsegudstjänst”. Ordet välvilja implicerar att det är bara om en präst ställer 
upp på en välsignelseakt som han eller hon ”vill väl”, annars inte. Jag tror inte att de 
präster som inte vill välsigna homosexuella relationer skulle säga att de inte ”vill väl”. 
De tror att homosexuella handlingar är oförenliga med Guds vilja och att det därmed är 
bäst för människan att avhålla sig från dessa. 
     I en sidotext till denna artikel finns dock en formulering som enkelt går att förena 
med socialkonstruktionistisk teori. Den lyder ”Kyrkans Tidning har e-postat till Skuts 
församlingar, cirka 45 stycken, och frågat om man skulle kunna få sin homosexuella re-
lation välsignad hos dem”. Här är det tydligt att det är relationen snarare än människorna 
som det är fråga om. 
     I en bilaga i KT 36/05, som behandlar resultatet från en enkät som delats ut till kan-
didaterna till det kommande kyrkomötet, ställs frågan: ”Vilken är den viktigaste fråga 
som du kommer att driva om du blir vald till kyrkomötet?” Många av svaren ger uttryck 
för en liberal ”fördiskurs” när det gäller frågan om VA/Homovigsel. De kan t.ex. stå 
”VA/Vigsel för homosexuella”, vilket även visar hur homoessensdiskursen görs gällan-
de. Detsamma gäller i utsagan ”lika behandling oavsett etnisk eller sexuell tillhörighet”. 
Det tydligaste exemplet på detta är dock när svaret blir ”människors lika värde (homo- 
och kvinnofrågan)”. Om det är frågan om VA som avses, vilket är troligt med tanke på 
att det är en aktuell fråga, konstrueras således denna rit som något man måste bejaka för 
att se människor som lika mycket värda. Detta sätt att uttrycka sig återkommer i flera av 
de analyserade artiklarna och jag anser att det stärker fördiskursen, då ingen troligtvis 
vill säga att de inte anser att människor är lika mycket värda. 
     Ingen av kandidaterna uttrycker ett explicit motstånd mot just VA. Däremot antyds 
motståndet i formuleringar som ”värna äktenskapet mellan man och kvinna”, ”äkten-
skapsfrågan”, ”bevara äktenskapssynen”. På det hela taget är dock den liberala fördis-
kursen betydligt starkare än den konservativa motdiskursen. 
     I KT 40/05 finns en artikel med rubriken ”Grönt ljus för ny välsignelse”. Ingressen 
som följer lyder: ”Nya regler om välsignelse över registrerat partnerskap väntas träda i 
kraft nästa år. Detta efter att kyrkomötets gudstjänstutskott förra veckan sade ja till kyr-
kostyrelsens förslag”. Här kan vi se att VA konstrueras via den politiska och juridiska 
diskursen. 
     Senare i texten står det att ”Majoriteten för förslagen i utskottet var stor, tolv av fem-
ton ledamöter står bakom. Tre stycken reserverar sig”. Här syns både för- och motdis-
kursen. Den senare motiveras teologiskt med orden ”Det har att göra med vår övertygel-
se att utlevd homosexualitet strider mot Nya Testamentet. Därför kan vi inte säga ja till 
en kyrklig välsignelse”. Det är ovanligt att den teologiska diskursen blir så här tydlig i en 
nyhetsartikel. 
     I KT 44/05 kan man på första sidan läsa en annons för en artikel inne i tidningen. 
Annonsen lyder ”Vigselbeslut kan bli överspelat. Kyrkomötet beslöt att införa en ritual 
för att välsigna homosexuella par som ingått partnerskap. Men redan om ett par år kan 
riksdagen besluta om en könsneutral äktenskapslag. Då måste kyrkan ta ställning till 
homosexuell samlevnad på nytt”. VA konstrueras här som ett ärende för politiker som 
man nu tagit beslut om. Dessutom gör sig den sekulära juridiska och den sekulära poli-
tiska diskursen påmind. 
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     I själva artikeln, som har rubriken ”Ny debatt om vigsel väntar”, intervjuas en politi-
ker som är för VA. Det står att  ”En vigsel för homosexuella blir en tuffare match för 
kyrkan, tror X”. VA konstrueras alltså som något konfliktfyllt med hjälp av en metafor 
från sportvärlden. Kanske stärks den liberala fördiskursen av detta sätt att uttrycka sig, 
då det låter kraftfullt och ingen vill ju förlora en match. 
     Fortsättningen lyder: ”Det samma tror Y, handläggare för ekumenik på kyrkokansliet 
i Uppsala, och den som har berett ärendet om en välsignelseakt inför årets kyrkomöte. – 
En förutsättning för att det över huvud taget blev ett beslut i kyrkomötet var att man inte 
använde samma begrepp för homosexuella som för heterosexuella. Att särskilja äkten-
skapet som något förbehållet man och kvinna var viktigt, säger han.” Förutom den poli-
tiska diskursen blir det även tydligt att det finns en önskan om att skilja VA från en van-
lig vigsel. Detta görs genom att använda andra begrepp, vilket ligger i linje med den so-
cialkonstruktionistiska ståndpunkten att sociala fenomen konstrueras genom språket. 
     I slutet av artikeln spekuleras i vad kyrkan ska göra om det kommer en lag som gör 
äktenskapet till för alla. En politiker säger ”Då är det bättre om kyrkan mister vigselrät-
ten. Hellre det än att präster blir tvingade att viga par mot sin övertygelse”. Den sekulära 
juridiska diskursen dominerar. En teologisk diskurs kan också anas i ordet ”övertygel-
se”.     
     På samma uppslag som föregående artikel finns en annan med rubriken ”Historisk 
seger för homosexuella”. Framgångsdiskursen och homoessensdiskursen är tydliga. In-
gressen lyder ”En historisk händelse – så betecknar både motståndare och förespråkare 
beslutet att införa välsignelse av partnerskap.” Här syns både för- och motdiskursen tyd-
ligt. Uttrycket ”välsignelse av partnerskap” står i samklang med socialkonstruktionsmen. 
Detsamma gäller följande formulering: ”Kyrkomötets beslut på torsdagen att säga ja till 
en välsignelseakt över ingånget partnerskap togs med stor majoritet”. Eventuellt gör sig 
framgångsdiskursen här gällande när man påtalar att ”en stor majoritet” sa ja. Samma 
sak gäller när en av biskoparna uttrycker ”stor tillfredsställelse över att kyrkan (…) 
´hade satt ned foten´”. Metaforen ger intrycket av att kyrkan har gjort något kraftfullt. 
     Senare går det att läsa att ”Beslutet innebär att en kyrklig välsignelseakt över homo-
sexuella par som har ingått partnerskap blir en del av kyrkoordningen från och med års-
skiftet. Rubriken ’Vigsel’ i kyrkoordningen ändras till Vigsel och välsignelsehandling’. 
De exakta formuleringarna i ordningen för välsignelseakten ska kyrkostyrelsen utarbeta 
under 2006, i samarbete med biskopsmötet och domkapitlen. Det blir kyrkans ansvar att 
det finns en präst som är villig att utföra välsignelseakten, men (…) biskop Martin Lind 
lovade att ingen präst skulle tvingas medverka mot sin vilja”. Den juridiska diskursen 
dominerar. Den kultiska diskursen, som är ovanlig i nyhetsartiklarna, kan identifieras när 
man talar om ”formuleringarna i ordningen för välsignelseakten”. Dessutom ställs frågan 
”Vad är skillnaden jämfört med den förbön som homosexuella par tidigare kunde få?”. 
Svaret blir ”Framför allt att det nu är en offentlig gudstjänst”.  
     I en av de politiska grupperingarna har man avstått från att söka en enig hållning, vil-
ket kommenteras med: ”Var och en får agera utifrån sitt samvete (…) Det är inte fråga 
om någon splittring, men vi hade velat ha bättre teologiskt underlag. Det här är inte för-
ankrat ute i bygderna.”. VA konstrueras här som en samvetsfråga. Kanske kan man ana 
den teologiska diskursen redan i och med detta, men annars visar den sig tydligt när 
”bättre teologiskt underlag” efterlyses. 
     I anslutning till de båda artiklarna som behandlats ovan tillåts tre personer kommen-
tera beslutet om VA. En kyrkopolitiker tror att beslutet kommer att få stor negativ bety-
delse för Svenska kyrkan. Det kommer bl.a. att orsaka splittring. På frågan varför kyrkan 
tar detta beslut trots att många är emot svarar han: ”Det beror på att det finns ett tryck 
från ett sekulariserat samhälle. Men vi som kyrka ska stå emot och inte frukta männi-
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skorna”. Den sista meningen är ett uttryck för en teologisk diskurs då en liknande formu-
lering finns i Bibeln. Innan dess konstruerades VA dels med motdiskursen, dels med den 
sekulära samhällsdiskursen. 
     Nästa fråga lyder ”Tror du att kyrkan skadas andligt av välsignelsebeslutet?” Svaret 
blir ”Ja, det tror jag. Det här beslutet kommer inte från gräsrötterna, utan genom på-
tryckningar från politikerna”. Frågan om huruvida kyrkan har skadats andligt kan ses 
som ett uttryck för den religiösa erfarenhetsdiskursen, vilken är ovanlig i nyhetsartiklar-
na. Att beslutet inte kommer från ”gräsrötterna” gör att VA blir en fråga om kyrkans 
identitet.  
      I den andra kommentaren uttalar sig en företrädare för Ekho (se ovan). Han är ”jätte-
glad” och säger att ”Det är ett steg i rätt riktning”. Han hoppas att ”nästa steg blir att 
partnerskap likställs med äktenskap, och väntar därför på den statliga utredningen om 
könsneutralt äktenskap.  – När man tagit det steget får vi behandla frågan i demokratisk 
ordning i Svenska kyrkan. Samtalet måste fortsätta.” I denna kommentar bedömer jag att 
den politiska, samt framgångs-  och utvecklingsdiskursen dominerar. VA konstrueras 
som ett steg i en irreversibel utveckling. 
     Den sista kommentaren kommer från Katolska kyrkan som beklagar beslutet att ”väl-
signa homosexuella par”. I texten står också att ”Katolska kyrkan anser att beslutet är ett 
avsteg från den kristna synen på äktenskapet och att det kommer att vidga klyftan mellan 
katolska kyrkan och Svenska kyrkan”. VA konstrueras alltså som något negativt ur teo-
logisk och ekumenisk synvinkel. 
     I KT 48/05 finns en annan artikel som handlar om att en skolledning har avstått från 
att ha skolavslutningen i kyrkan p.g.a. att kyrkoherden har skrivit på ett upprop mot VA. 
Rubriken lyder ”Här väger jämlikhet tyngre än traditionen”, vilket alltså betyder att mot-
stånd mot VA likställs med att vara emot jämlikhet. Denna konstruktion blir möjlig i och 
med homoessensdiskursen. Den blir ännu tydligare i ingressen när rektorn uttalar sig: 
”Det är väldigt tråkigt att vi inte kan vara i kyrkan. Vi behöver våra traditioner och riter. 
Men vi måste följa skolans värdegrund om allas lika värde”. Att vara emot VA är alltså, 
enligt texten,  liktydigt med att vara emot synen på människor som lika mycket värda. 
Detta resonemang återkommer i flera av de analyserade artiklarna. Det sätts likhetsteck-
en mellan den homosexuella orienteringen och personen ifråga. Ytterligare ett exempel 
finns redan i samma artikel när en av elevrådets medlemmar uttalar sig: ”Det är synd att 
vi inte kan vara i kyrkan på jul för det är vackert och stämningsfullt. Men skolan står för 
jämlikhet och allas lika värde och det gör inte de präster som uttalar sig så om homosex-
uella”.   
     Tyvärr redogörs inte för vilka formuleringar som använts  i det aktuella uppropet. I 
bildtexten talas det om ”uppropet mot välsignelse av homosexuella”. Denna formulering 
är problematisk ur socialkonstruktionistisk synvinkel. Min bedömning är att prästerna 
som skrivit på uppropet antagligen är villiga att välsigna människor med homosexuell 
orientering, men däremot inte homosexuella handlingar (eftersom de tror att detta är 
emot Guds vilja och därmed destruktivt för människan). 
      I KT 12/06 intervjuas två biskopar som kandiderar till tjänsten som ärkebiskop. De 
får svara på ett antal frågor varav en lyder: ”Ska kyrkan ha en könsneutral vigselritual i 
framtiden (…)?”  
     Den ena biskopen säger att ”Det var bra att kyrkomötet tog ett beslut om en välsig-
nelseakt över ingånget partnerskap och för de homosexuellas plats i kyrkan. Men frågan 
om äktenskap är en avsevärt större teologisk och ekumenisk fråga (…) Det finns i dag 
ingen grund teologiskt för att använda begreppet äktenskap för samkönade relationer. 
Det är inte bara en praktisk fråga. Om det vore det skulle vi lika gärna kunna ha det. Jag 
kan lova en ordentligt teologisk bearbetning.” VA konstrueras här som något bra, men 
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när det gäller könsneutral vigsel, vilket bl.a. innebär att begreppet äktenskap får beteck-
na även samkönade relationer, råder större tveksamhet. Den teologiska och ekumeniska 
diskursen dominerar. 
     Den andre biskopen säger att ”Jag delar kyrkostyrelsens syn att det ska råda likstäl-
lighet mellan samkönade och olikkönade gemenskaper. Men jag tycker att man ska be-
vara den historiska terminologin där den tvåkönade gemenskapen kallas äktenskap och 
den samkönade benämns partnerskap eller något liknande. (…) Man ska inte överdriva 
teologiska skillnader mellan heterosexuella och homosexuella gemenskaper så länge det 
råder ömsesidig trohet, kärlek och unicitet”.  
     Den sista meningen är intressant, eftersom det är det tydligaste exemplet i nyhetsar-
tiklarna på hur den teologiska diskursen sammankopplats med fördiskursen. Återigen 
ges uttryck för att man vill fortsätta att använda olika begrepp för homosexuella respek-
tive heterosexuella relationer. Jag undrar varför det är så viktigt om det nu inte skulle 
finnas några större teologiska skillnader mellan dessa båda samlevnadsformer. Hur som 
helst markeras en skillnad, vilket minskar möjligheterna för att en könsneutral vigselri-
tual kommer att införas.   
     Om jag ska försöka att summera de stora dragen i de hittills behandlade artiklarna 
anser jag att den politiska och juridiska diskursen har dominerat. Homoessensdiskursen 
har också varit stark, framför allt i samband med fördiskursen. Genom homoessensdis-
kursen konstrueras människor med homosexuell orientering som i essentialistisk mening 
homosexuella (snarare än att homosexualiteten handlar om t.ex. en vald livsstil eller 
kontingenta handlingar). Det är problematiskt att förena detta synsätt med socialkon-
struktionistisk teori. 
     Denna fråga tas även upp av Burr (1995; s. 35 ff). Hon skriver: 
 
Homosexual (…) practices have been known throughout history (…). However, it is only relatively re-
cently that the word ’homosexual’ has appeared in our language as a noun rather than solely as an adjec-
tive. This means that it is now possible to talk about ’a homosexual’, which is a person, rather than ’homo-
sexual practices’, which are something you do. Almost as if by magic, the linguistic trick of turning an ad-
jective into a noun has ’created’ a certain kind of person (which, by the way, can be seen as part of the 
general move towards seeing people in terms of what they are rather than what they do (…). Because we 
can say ’a homosexual’, we can think in terms of  ’a homosexual’ (i.e. we can imagine the existence of 
certain kinds of person that we can call ’homosexuals’), and such language and thinking is inevitably lived 
out by us in our everyday dealings with each other. 
 
Det är intressant att notera att VA ofta konstrueras som något som måste bejakas för att 
kunna säga att man är för synen på människor som lika mycket värda, för jämlikhet och 
emot uteslutande av människor. Jag skulle inte bli förvånad om detta sätt att uttrycka sig 
påverkade politiker till att bli mer positiva till VA. Homoessensdiskursen skulle i så fall 
vara ett tydligt exempel på hur maktpositioner kan stärkas eller försvagas genom an-
vändandet av diskurser. 
     Den teologiska diskursen har kommit till uttryck på flera ställen, både i samband med 
för- och motdiskursen, men har ofta varit ganska grund. Läsaren får inte veta särskilt 
mycket om vilka argument som de olika ståndpunkterna baseras på. 
     En annan diskurs som dominerat flera av de analyserade artiklarna om VA är den 
ekumeniska. Inom denna ryms textavsnitt som berör möten mellan olika kristna kyrkor. 
Ofta handlar dessa artiklar om att kritik framförts mot Svenska kyrkans beslut om VA, 
d.v.s. motdiskursen gör sig gällande. Även den teologiska diskursen är ofta stark. Nedan 
ges exempel på detta. 
     I KT 8/06 finns t.ex. en artikel med rubriken ”Borgåkyrkor samlas till rådslag”. Den 
handlar om ekumeniska relationer som blivit ansträngda p.g.a. beslutet om VA. Det går 
bl.a. att läsa att en teologisk kommitté inom Engelska kyrkan har riktat ”skarp kritik mot 
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Svenska kyrkans välsignelsebeslut”. En talesperson för kommittén säger att ”Detta är en 
mycket svår fråga. Därför behöver vi den bästa teologin och den bästa bibeltolkningen, 
samt en korrekt förståelse av vår egen samhällskultur. Detta görs bäst tillsammans”. 
     Beslutet om VA konstrueras som något som på teologiska grunder får kritik från en 
viktig samarbetskyrka. Den teologiska diskursen förstärks när VA konstrueras som ”en 
mycket svår fråga” som fordrar ”den bästa teologin” och ”den bästa bibeltolkningen”. 
En sekulär samhällsdiskurs syns i slutet av citatet. Jag tolkar uttalandet som att kyrkan 
måste vara försiktig så att den inte dras med i tillfälliga ”modevindar” i samhället.  
     Det står också att ”Frågan om välsignelse av partnerskap, och enkönade relationer 
rent generellt, är aktuella frågor inom många kyrkor”. Förutom den ekumeniska diskur-
sen är det intressant att notera att man uttrycker sig på ett sätt som enkelt går att förena 
med socialkonstruktionismen, då man fokuserar på välsignelse av ”partnerskap” och 
”enkönade relationer”. Detsamma gäller den presentation som ges av artikeln med ordet 
”HOMOVÄLSIGNELSE”. 
     Vidare diskuteras vilka följder ”Svenska kyrkans beslut kan få (…) för vår samver-
kan inom Borgågemenskapen”. Bland annat ställs frågan ”Vad är det som gör det svårt 
för Engelska kyrkan att acceptera en välsignelseakt?” Svaret är: ”Den frågan är inte av-
gjord ännu. Det finns många konservativa anglikaner som är starkt emot en välsignelse 
av partnerskap. Men det finns andra som anser att det är rätt att ge ett fullt pastoralt stöd 
till enkönade par”. Här syns den konservativa motdiskursen, men också liberala fördis-
kursen, vilket är ovanligt i ekumeniska sammanhang. 
    Talespersonen fortsätter med att säga att ”Om välsignelseritualen inte skiljer sig till-
räckligt mycket från en vigselritual kommer det att orsaka en hel del problem för många 
anglikaner. Det är till stor hjälp för oss om ordet äktenskap inte kommer att användas”. 
Här konstrueras VA alltså som något som bör hållas åtskilt från vanlig vigsel. Talesper-
sonen fortsätter: ”Det är också till stor hjälp för oss om den officiella liturgin inte blir en 
del av kyrkans gudstjänstbok utan är utformad som ett pastoralt råd, och alltså inte blir 
en liturgisk norm”. I detta uttalande framträder den kultiska diskursen. 
     I en kommentar säger en av Svenska kyrkans biskopar att ”Det här visar bara en sak, 
nämligen hur viktigt det är med en ordentlig teologisk gemensam genomgång”. Därefter 
följer frågan: ”Men hur ska ni kunna komma överens om anglikanerna inte kan godkän-
na att välsignelseakten står med i gudstjänstboken?” Svaret blir ”Vi måste ju i alla fall 
kunna komma längre än att bara göra uttalanden på var sitt håll”, vilket följs upp med: 
”Men teologin är bara ena sidan av saken. Den andra är kyrkans relationer till samhället. 
Det behöver vi också diskutera”.  
     Detta anser jag vara ett anmärkningsvärt uttalande. För det första besvaras inte frå-
gan, utan biskopen fokuserar bara på att det är bra med samtal. Den stora sensationen 
är dock att läran om Gud ”bara är en sida av saken”, något som ska ställas vid sidan av 
”kyrkans relationer med samhället”. Enligt min mening bör kyrkans försök att förstå 
Gud vara överordnade dess relationer med samhället. Kanske måste Svenska kyrkan 
fundera mer över hur den ska förhålla sig till en omgivning som tillhör världens mest 
sekulariserade.  
     I anslutning till den föregående artikeln finns en annan med samma tema. Rubriken 
lyder ”Välsignelsebeslut väcker starka reaktioner i Ryssland”. En talesperson för rysk-
ortodoxa kyrkan säger att ”Frågan blev förstås smärtsam för de troende inom vår kyrka 
och människor sa att det här kan vi inte acceptera”. VA konstrueras som något negativt i 
”troende” människors ögon, vilket gör att jag placerar uttalandet inom motdiskursen och 
inom den religiösa erfarenhetsdiskursen.  
     Därefter står att talespersonen djupt beklagar Svenska kyrkans beslut ”och det är ing-
en tvekan om att han ser välsignelse av homosexuella relationer som synd”. Det här är 
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enda gången som texten så tydligt konstruerat själva välsignelsen av homosexuella rela-
tioner som ”synd”. Ordet ingår i ett teologiskt språkbruk, vilket gör att jag placerar den-
na utsaga inom både den teologiska diskursen samt inom motdiskursen. Dessa diskurser 
fortsätter sedan att dominera tillsammans med den ekumeniska diskursen. 
     Talespersonen säger t.ex. att ”En välsignelse över homosexuella par står helt i mot-
sats till grunderna för kristen tro. Våra troende skulle inte förstå om vi fortsatta ha vän-
skapliga relationer med Svenska kyrkan när många av mina trosfränder ser detta beslut 
som ett anti-kristet beteende”. Han fortsätter: ”Vi tycker att alla kristna i hela världen 
ska få en varning i en sådan viktig fråga. För oss är det en fråga om att vara kristen eller 
inte vara kristen”. VA konstrueras i denna text som något farligt och ett bejakande av 
VA innebär att ”inte vara kristen”. Han kommenterar också breven från ett antal präster 
inom Svenska kyrkan som hört av sig: ”De stöder vårt beslut och vad vi ser som biblisk 
lära när det gäller sexualitet”.  
     Talespersonen tror att ”Svenska kyrkans beslut är ett sätt att anpassa sig efter dagens 
trender och politiska beslut” – ett uttalande jag placerar inom den sekulära samhällsdis-
kursen. Han säger att ”Vi vet från flera exempel i väst och i vår egen kyrka att när en 
person försöker lyssna mer på människor än Gud förlorar en sådan person de kristnas 
förtroende. Och om en sådan person är ledare för ett samfund blir det samfundet ruine-
rat. Vi måste vara starka nog, och profetiska nog, och inte rädda, för att säga emot of-
fentliga opinioner och trender”. Förutom de dominerande diskurserna skulle ordet ”pro-
fetiska” kunna vara ett uttryck för den religiösa erfarenhetsdiskursen. Det är dock lite 
oklart vad som menas. 
     I slutet av artikeln säger talespersonen också att han ”tror aldrig att de ortodoxa kyr-
korna kommer godkänna välsignelser av relationer som vi ser som synd” samt att han 
”tror att det är omöjligt att undvika att fördöma det här beslutet” (om VA). Fokus ligger 
på ”relationer” och inte på människor. VA konstrueras som något förkastligt. 
     Sammanfattningsvis kan man säga att i de artiklar där den ekumeniska diskursen 
dominerar, är också motdiskursen och den religiösa (fr.a. den teologiska) diskursen 
starka. Det är i dessa artiklar som den tyngsta kritiken mot VA framförs. I övrigt är den 
nästan frånvarande i nyhetsartiklarna. En önskan om att hålla VA skilt från vanlig vigsel 
har uttryckts även här. Homoessensdiskursen är inte lika stark som i andra nyhetsartik-
lar. Man talar oftare i termer av ”homosexuella relationer” än ”homosexuella männi-
skor”.  
      
Riter och ritualer i övriga nyhetsartiklar 
I många av nyhetsartiklarna dominerar den politiska och/eller juridiska diskursen, eller 
de sekulära varianterna av dessa. Andra diskurser kan också göra sig gällande, men har 
då en underordnad roll. 
      En fråga som berörts i flera artiklar är kravet på att varje församling ska fira huvud-
gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Ett exempel är en artikel i KT 32/05 som  
handlar om motioner till kyrkomötet. Här står att:  
 
Inga Alm (C) och Kjell Johansson motionerar för en ändring i kyrkoordningen så att flera församlingar 
kan fira gemensam gudstjänst utan att för den skull behöva slås ihop till en församling. 
     Kravet på en församling att fira gudstjänst varje söndag har i de flesta fall använts vid församlings-
sammanslagningar. Ola Isacsson (posk) menar i sin motion att det finns behov av att gå i motsatt riktning. 
     Församlingar som har flera kyrkor där gudstjänst firas varje söndag, där kyrkorna har egna präster och 
andra förutsättningar, borde få bli egna församlingar med eget kyrkoråd och egen församlingsinstruktion 
 
Söndagens huvudgudstjänst konstrueras här som något som är nödvändigt för att få utgö-
ra en egen församling. Texten kan därför även placeras inom ramen för en organisatorisk 
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diskurs. I detta sammanhang aktualiseras även frågan om lekmäns roll i gudstjänsten 
(KT 44/8). Detta ser jag som att en ”lekmannadiskurs” gör sig gällande. 
     I en av artiklarna (KT 4/06) finns en sidotext där även den kultiska diskursen blir 
ovanligt tydlig. Här går det att läsa att ”Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, 
eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag (Kyrkoordningen kap 17)”. 
      I KT 27-28/05 finns en nyhetsartikel i vilken ritualer och kyrkorum kopplas ihop 
med ämbetsfrågan, d.v.s. frågan huruvida kvinnor ska få vara präster eller inte. Artikeln 
handlar om ”Oasrörelsen” som enligt sin hemsida på Internet är ”en fristående karisma-
tisk rörelse som vill främja en sund andlig förnyelse” och som ”vill tjäna Svenska kyr-
kans församlingar”. Ingressen i artikeln lyder: ”Inför Oas-rörelsens möte i Boden nästa 
vecka har ämbetsfrågan åter hamnat i fokus. Att inga kvinnliga präster får predika eller 
dela ut nattvard möter protester”. En gudstjänst konstrueras således som något där predi-
kan och nattvard utgör centrala moment (kultisk diskurs) och det finns därmed också de-
lade meningar om kvinnor ska få utföra dessa. 
      I en intervju med en företrädare för Oasrörelsen ställs följande fråga: ”Tror du, eller 
de som är mot kvinnliga prästers medverkan, att det skulle förflacka Oasrörelsen andli-
gen?” Detta bedömer jag vara ett exempel på den religiösa erfarenhetsdiskursen. Svaret 
blir nekande. 
     Det står även att ”Lokala socialdemokrater har försökt stoppa att Oasrörelsen använ-
der Överluleå kyrka för sina gudstjänster. (…) Eftersom rörelsen inte accepterar Svenska 
kyrkans ordning med kvinnliga präster har den inte rätt att använda kyrkan, anser man”. 
Kyrkorummet används alltså som en bricka i ett spel som berör ämbetsfrågan. 
     Ett exempel på hur den politiska och juridiska diskursen samspelar med den religiösa, 
i det här fallet den kultiska och teologiska, finns i KT 44/05. Här finns en notis med ru-
briken ”Endast döpta får ta nattvard”. I texten står det att: 
 
Kyrkomötet har slagit fast att nattvarden endast är till för dem som är döpta, och avslog därmed en motion 
från L, (posk), och  Å, (C), om ett nattvardsbord öppet för alla. 
     I kyrkoordningen står det att var och en som är döpt får ta emot nattvardsgåvorna. Både utskott och 
läronämnd understryker vikten av att dop och nattvard hålls samman och vill därför inte tillstyrka någon 
förändring av kyrkoordningen som skulle riskera att försvaga dopets ställning. 
 
En annan notis på samma sida handlar om ett ärende för kyrkomötet. Läsaren får veta att 
”Församlingens grundläggande uppgifter är ’att fira gudstjänst, bedriva undervisning, 
samt utöva diakoni och mission’. Det slås fast i kyrkoordningen”. Att gudstjänsten här 
konstrueras som en av församlingens grundläggande uppgifter är ett uttryck för en ”iden-
titetsdiskurs”.  
     Något jag har märkt är att när den politiska och/eller juridiska diskursen är starka blir 
ofta den religiösa diskursen svag. Detta gäller dock inte i ekumeniska sammanhang, vil-
ket kan exemplifieras med en artikel i KT 4/06. Den handlar om ett antal pingstförsam-
lingars funderingar på att avskaffa kravet på vuxendop som en förutsättning för medlem-
skap. I denna artikel blir dock även den religiösa diskursen ovanligt tydlig för att vara en 
nyhetsartikel, framför allt den teologiska. Rubrik och ingress lyder: ”Krav på vuxendop 
kan mjukas upp”, samt ”I flera pingstförsamlingar diskuteras nu grunderna för medlem-
skap. Ska vuxendop inte längre krävas för att tillhöra en församling, är frågan”. 
     Den teologiska diskursen synliggörs när det därefter står att ”Pingströrelsen har en 
baptistisk dopsyn där själva dophandlingen har varit en förutsättning för att bli medlem i 
en församling”. Nu har det dock förts samtal om att ”’ta emot personer som medlemmar 
på bekännelse och att de senare döps som en följd av predikan om dopet’ (…) Det är inte 
fråga om någon förändring i synen på dopet. Fortfarande är det vuxen- eller troendedop 
som predikas. Snarare beskriver C det som en insikt att människor som blir aktiva i en 
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pingstförsamling kan ha en levande tro på sitt barndop”. Man skulle kunna se orden ”le-
vande tro” som ett uttryck för den religiösa erfarenhetsdiskursen, då det handlar om en 
personlig tro. 
     Den ekumeniska diskursen återkommer i flera av de analyserade artiklarna. Ett annat 
exempel finns i  KT 40/12 där ett samarbete mellan Svenska kyrkan och en missionsför-
samling i Vetlanda behandlas. Det står bl.a. att ”B beskrev en rad lokala exempel där de 
lokala församlingarna funnit olika sätt att arbeta tillsammans: samarbetskyrkor i olika 
konstellation eller sammanlysta gudstjänster”.  
      I samma artikel omnämns också konfirmationsgudstjänsten, vilket är mycket ovan-
ligt oavsett vilken del av tidningen analyseras: ”Det går egentligen inte att ha själva kon-
firmationsgudstjänsten gemensam, men församlingarna hittar olika lösningar som funge-
rar”. 
     När hinder för samarbete med missionskyrkan  diskuteras blir den kultiska diskursen 
synlig: ”Problem som måste hanteras i en framtida överenskommelse finns trots det 
kvar: Hammar nämnde omdop som förekommer inom Missionskyrkan och som orsakar 
”irritation” hos Svenska kyrkan. Nattvard som leds av icke vigda lekmän i en missions-
kyrka och konfirmation som inte är en dopbekräftelse är också stötestenar”.    
     Om vi nu lämnar artiklarna i vilka den politiska, juridiska eller ekumeniska diskursen 
dominerar, och istället tittar på artiklar i vilka traditionsdiskursen samt den kulturella 
och historiska diskursen dominerar, finns en artikel (KT 27-28/05) med rubriken ”Döden 
på museum”. Ingressen lyder: Likvaka, gravöl och dödsmasker. Begravningsmuseet i 
småländska Ljungby berättar det mesta om döden i svunna tider”. 
     I artikeln går att läsa att ”Här kan vi följa seder och bruk vid död och begravning un-
der 1800- och 1900-talen. En del är typiskt för trakten, annat speglar begravningsritualen 
som den såg ut i hela landet. Ljungby kyrkliga samfällighet bjuder på ett stycke kulturhi-
storia”.  
     Den kultiska diskursen finns också med, men är underordnad de dominerande diskur-
serna. Några exempel är att orden ”själaringning” och ”psalmer” används. Dessutom be-
rättas om en person (en docka) som ligger i en begravningskista ”med händerna knäppta 
över Bibeln på bröstet”. 
      I en annan artikel, med rubriken ”Frommare i utlandet” (KT 40/05), konstrueras 
gudstjänster som något som kan vara viktigt för utlandssvenskar i deras strävan att be-
hålla sin svenska identitet. Idén om gudstjänsten som kulturbärare illustreras även i en 
notis i KT 44/9 när det står att ”Körerna spelar en stor roll i den syrisk-ortodoxa guds-
tjänsten och det är ungdomar som står för sången. Att sjunga psalmer på arameiska hjäl-
per dem att bevara kyrkospråket, traditionen och stärka identiteten”. 
     Jag har funnit en artikel som har begravningsgudstjänsten som huvudsakligt fokus 
(KT 44/05). I den står det att  ”Biskopsmötet arbetar för närvarande med att utveckla ett 
nytt biskopsbrev som ska tydliggöra synen på begravning”. Detta brev ska bl.a. ta upp 
frågor som berör ”begravningsmusik, konflikthantering, riter, kyrkogårdsansvar, hur an-
höriga bemöts och hur man tar farväl av ett barn. Begravningsgudstjänsten konstrueras 
som ”Kyrkans viktigaste mötesplats”, vilket jag ser som ett uttryck för en ”kontakt-
diskurs”. En intervjuperson säger att: ”Fokus ligger dels på den gudstjänstfirande för-
samlingen, dels på den avlidne ska lämnas tillbaka till Gud i tacksamhet”. Det är sällan 
som den kultiska diskursen blir så tydlig i nyhetsartiklar. 
     När det gäller den religiösa diskursen är min bedömning att den kommer till uttryck i 
flera av de behandlade artiklarna, men då oftast som underordnad andra diskurser.  
Det är sällan som hela artiklar eller notiser domineras av denna diskurs. Det finns dock 
tre undantag. 
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     I KT 36/05 finns en notis med rubriken ”Tusentals katoliker vallfärdade till Vadste-
na”. Den kultiska diskursen dominerar. Så här står det:  
 
KATOLSKA KYRKAN Hostian, nattvardsbrödet, tog slut när flera tusen katoliker vallfärdade till Vads-
tena på lördagen med anledning av att det eukaristiska året går mot sitt slut. 
     Vid mässan i ishallen i Vadstena var den påvlige nuntien, Vatikanstatens ambassadör, ärkebiskop Gio-
vanni Tonucci, huvudcelebrant. Före mässan fanns det möjlighet att gå till bikt i ishallens utvisningsbås. 
Så många ville också ta emot nattvard att brödet to slut. Birgittasystrarna kunde efter mässan hämta hos-
tior så att alla fick ta emot nattvarden. 
     Efter mässan gick en procession genom Vadstena från Birgittasystrarna till Klosterkyrkan, där dagen 
avslutades med sakramental välsignelse. 
      
I en notis i KT 40/12 kan man läsa om hur en Katolsk kyrka har invigts. Den kultiska 
och historiska diskursen är tydlig:  
 
En gammal ritual används när katolska kyrkan i Märsta invigs av biskop A på söndag. Rialen har sina röt-
ter i den tidiga kyrkan och biskopen kommer bland annat att inviga altaret med rökelse. Sedan medeltiden 
smörjs alla katolska kyrkor med tolv kors i olja, en symbol för de tolv apostlarna och att den katolska kyr-
kan är apostolisk och har en synlig enhet med apostlarnas nutida efterträdare, påven och de katolska bis-
koparna. 
 
KT 4/06 innehåller också en notis, i vilken den kultiska diskursen dominerar. Rubriken 
är ”Kristi dop i 30 minus” och följs av texten:  
 
Trettondagen i Ryssland firades den 19 januari. Den ortodoxa kyrkan följer en äldre tradition än de evan-
geliska kyrkorna och firar epifania, inte till minnet av ”heliga tre konungars” tillbedjan av Jesusbarnet, 
utan till åminnelsen av Jesu dop. 
     Dessutom firas den stora vattenvälsignelsen samma dag, ofta utförd utomhus vid en flod eller sjöstrand. 
     Enligt traditionen hackas en vak upp, ibland i form av ett kors, Efter en kort ceremoni välsignas vattnet 
av en präst. Till åminnelse av Kristi dop genomför de som vill en nedstigning i vattnet. 
     Trots en sträng köld på 30 minusgrader genomförde i torsdags över 100 personer ’Kristi dop’ i det väl-
signade vattnet i samhället Sestroretsk strax utanför S:t Petersburg. 
 
     I övrigt kan jag konstatera att ordet ”gudstjänst” eller ”mässa” ofta nämns, men det är 
sällan som läsaren får veta mer om vad begreppen innebär. Ibland sätts dock en etikett 
på gudstjänsten, t.ex. ”julnattsmässa”, ”allhelgona-gudstjänst” eller ”byagudstjänster”. 
Det är också vanligt att orden ”gudstjänst” eller ”mässa” ingår i texter som domineras av 
markeringsdiskursen, t.ex. när det står att påven ”inviger (…) sitt pontifikat med en stor 
mässa i Peterskyrkan”.  Andra exempel är när man ska högtidighålla att tre församlingar 
gått samman till en (KT 4/06) samt högtidlighållandet av att tio år gått sedan ett ekume-
niskt avtal undertecknades. 
 
     Sammanfattningsvis menar jag att riter och ritualer i denna del av tidningen främst 
konstrueras via den politiska och/eller juridiska diskursen. De sekulära varianterna av 
dessa diskurser är också vanliga. När dessa är starka är det ovanligt att den religiösa 
diskursen kommer till uttryck, vilket har förvånat mig. 
     Den religiösa diskursen blir betydligt starkare om den ekumeniska diskursen också är 
tydlig. Jag undrar dock om det inte finns ett behov av information och undervisning även 
vad gäller de egna religiösa föreställningarna. Jag är själv kyrkopolitiker och har märkt 
att det i mitt kyrkoråd är många som sällan eller aldrig kommer till kyrkan annat än till 
de politiska mötena. Tyvärr tror jag att detta fenomen är vanligt i många församlingar. 
     Den kulturella diskursen syns också vid flera tillfällen och dominerar i vissa artiklar. 
När det gäller den religiösa diskursen är min bedömningar att den gör sig påmind i fle-
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ra av artiklarna, men då som underordnad andra diskurser. Ingen av artiklarna, men 
däremot tre notiser, domineras av denna diskurs. 
 
Rum i nyhetsartiklar 
Det tema som varit tydligast i nyhetsdelen, förutom frågan om VA, har varit ”övertaliga 
kyrkor”. I denna uppsats är det kyrkorum, riter och ritualer som står i fokus och således 
inte kyrkobyggnader generellt. Jag har försökt koncentrera mig på utsagor som har 
koppling till det inre rummet, men gränsdragningen har inte alltid varit så lätt att göra. 
     I KT 20/05 inleds en artikelserie i ämnet med orden ”Att det finns kyrkor till salu i 
det här landet är ett faktum. Och inte längre bara för att kyrkorna står tomma. Utan för 
att församlingarna inte längre har råd att ha dem kvar”. Här kan vi alltså se att kyrkorum 
konstrueras som i vissa fall överflödiga eller som en alltför stor kostnadspost, vilket jag 
benämner som uttryck för ”överflödsdiskursen” respektive ”den ekonomiska diskursen”. 
Dessa dominerar i artiklarna om de övertaliga kyrkorna. Den senare illustreras ofta av 
diskussioner om kostnader för att hålla kyrkor öppna. I detta sammanhang gör sig också 
”den praktiska diskursen” gällande, då det kan handla om kostnader för t.ex. uppvärm-
ning och reparationer.  
     Två andra diskurser som också är kopplade till den ekonomiska är den sekulära juri-
diska diskursen och den kulturella diskursen. Den förra berör krav från myndigheter att 
vårda kyrkor och inte riva dem. Den andra handlar ofta om möjligheter till att få kyrko-
antikvarisk ersättning. När det gäller andra lösningar på problemet syns den organisato-
riska och praktiska diskursen. Det kan handla om att flera församlingar går samman till 
en, eller att kyrkan byggs om eller tas över av andra samfund. 
     I den svenska debatten är diskussionen delvis ganska osentimental. En person säger 
(KT 20/05) ”Det är inte någon katastrof, tycker jag. I ett sådant här kyrktätt område så 
går det inte av ekonomiska skäl att hålla alla i gång. Byggnader är egentligen oväsentliga 
för det kristna livet. Det är innehållet i gudstjänsten som är det väsentliga”. Här tonas 
alltså betydelsen av kyrkorummet ned. Kyrkorum är t.o.m. ”oväsentliga för det kristna 
livet”. Ordet ”avsakraliserades” förekommer dock någon gång (KT 16/05), vilket ändå 
antyder att rummet har med helighet att göra. 
     I KT 20/05 finns en artikel som handlar om en gudstjänst som ägt rum för att markera 
att en kyrka ska tas ur bruk. Rubriken lyder ”Sista måltiden i Örja. Finstämt och odrama-
tiskt när kyrkan togs ur bruk”. I den första meningen kan en kultisk diskurs identifieras, 
då man anspelar på Jesu sista måltid med lärjungarna (då nattvarden instiftades). I den 
andra meningen (underrubriken) beskrivs gudstjänsten som ”finstämd” och ”odrama-
tisk”, två ord som gör att jag placerar meningen i den s.k. ”arrangemangsdiskursen”. Det 
som är utmärkande för denna diskurs är att ett arrangemang beskrivs utan religiösa attri-
but.  
     Större delen av artikeln handlar om personer som intervjuats i samband med guds-
tjänsten. Flera uttrycker att det är ”vemodigt” eller ”sorgligt” att kyrkan ska tas ur bruk. 
Dessa ordval gör att det går att anta att kyrkorummet kan utgöra något som människor 
har en relation till. Denna ”relationsdiskurs” blir ännu tydligare när det står att ”Men 
denna annandag pingst får hon ett sista uppsving. Nästan hundra personer vill ta farväl 
vid den sista mässan där kyrkan tas ur bruk” och att ”Ulla är född i Örja kyrkby och vill 
besöka kyrkan en sista gång. Hon har fina minnen härifrån, både från vigseln 1965 och 
från broderns konfirmation några år senare”.                                En mindre del av arti-
keln handlar om hur själva gudstjänsten gestaltar sig. Trots den ganska ringa omfatt-
ningen av detta textavsnitt är det denna nyhetsartikel som beskriver en gudstjänst tydli-
gast. Först står att ”Inne i kyrkan har man smyckat altaret med blommor och ljus”, en ut-
saga som följs upp av följande avsnitt:  
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Det blir en finstämd gudstjänst. När det är dags att sjunga den sista psalmen Härlig är jorden klämmer 
folk i lite extra. Så håller Per Svensson ett avskedstal där han uppmanar oss att gå ut och vittna om vår tro. 
- Om vi låter oss ledas av den helige Ande får vi öppna fler kyrkor igen. Sedan fortsätter han: ”Med denna 
gudstjänst upphör vi att använda denna byggnad som kyrka, invigd för bön, lovsång och gudstjänst enligt 
vår kyrkas ordning. Vi lämnar den i tacksamhet över det som Gud på denna plats har givit sin församling.” 
I procession tågar man ut med nattvardskärl, altarljus, evangeliebok och blomvaser. 
 
Först gör sig arrangemangdiskursen påmind. Den kultiska diskursen synliggörs sedan i 
och med att en psalm sjungs. Den religiösa handlingsdiskursen kan identifieras när det 
talas om att vi ska ”gå ut och vittna om vår tro”. Eftersom det handlar om personlig tro 
kan man också säga att den religiösa erfarenhetsdiskursen gör sig gällande. Detta blir 
dock ännu tydligare i följande mening där det sägs att ”om vi låter oss ledas av den heli-
ge Ande får vi öppna fler kyrkor igen”. Sedan återkommer den kultiska diskursen när 
syftet med kyrkorummet anges. Därefter återkommer den religiösa erfarenhetsdiskursen, 
för att slutligen avlösas av den kultiska diskursen. Det är mycket ovanligt att den religiö-
sa diskursen blir så tydlig i en nyhetsartikel.     
     I KT 32/05 finns flera artiklar som handlar om samfund i andra länder som också har 
problem med övertaliga kyrkor och vad man ska göra med dem. När det gäller en kyrka 
har det funnits planer på att bygga om den till restaurang, vilket väckt debatt både i me-
dia och bland kyrkomedlemmar. Ombyggnationen hade stoppats, vilket kommenteras 
med orden ”Den i mångas ögon vanvördiga metamorfosen var därmed avvärjd”. Kyrko-
rummet konstrueras således som något heligt (kultisk diskurs) och något vars använd-
ning är förknippat med restriktioner även efter en avsakralisering. Ämnet återkommer i 
följande stycke: ”Ett par huvudalternativ finns. Att överlåta kyrkan till en annan försam-
ling inom kristenheten är ett. (…) Kulturella ändamål såsom museum eller bibliotek är 
klart ’godkända’. Men att förvandla kyrkor till sport- eller simhallar, som skett i Hol-
land, vill tyskarna helst undvika”. 
     En annan artikel handlar om hur kyrkor i England byggts om till hindutempel, vilket 
dock inte är okontroversiellt. Ingen anglikansk kyrka har ännu omvandlats till hindutem-
pel eller moské och det talas om att ”den enskilde anglikanen ännu inte är redo”. Feno-
menet att kyrkor omvandlas till heliga byggnader för andra religioner har jag inte påträf-
fat när det gäller svenska kyrkor. 
      Även i dessa artiklar går det att läsa att en avsakralisering av en kyrka kan vara för-
knippat med vissa ceremonier. Den kultiska diskursen gör sig även gällande i en be-
skrivning av ett kyrkorum som ska byggas om: ”En sorgsen Abraham blickar nu från 
sakristians nötta väggar. Sniderierna på läktarens räcke berättar ännu om Kapernaum, 
Jesu stad”. 
     Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar som det både i Sverige och utom-
lands finns kyrkorum som är överflödiga eller alltför dyra. Avsakralisering och utnytt-
jande av rummet på andra sätt verkar vara lösningen i många fall. I Sverige verkar en 
avsakraliserad kyrka rent formellt betraktas som vilken byggnad som helst, men det 
märks att det inte är så för alla. Det tycks finnas starka känslomässiga band till kyrkor-
na även om det inte alltid verkar handla om religiositet, utan kanske snarare om tradi-
tion och ”fina minnen” (Traditionsdiskurs och psykologisk diskurs) 
      Ett annat stort tema har varit säkerheten i kyrkorna, något som jag har benämnt ”sä-
kerhetsdiskursen”. Ofta handlar det om kyrkor som blivit bestulna. I detta sammanhang 
syns också den sekulära juridiska diskursen, t.ex. när det gäller lagstiftning och kontak-
ter med myndigheter. 
     Den kultiska diskursen gör sig påmind när exempel på stulna föremål ges. Det kan 
t.ex. handla om processionskors, dopskålar och altartavlor. En artikel (KT 8/06) handlar 
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om ”ett krucifix, en madonna och en ängel”. När det talas om sådana föremål på ett mer 
övergripande sätt är det dock mycket neutrala uttryck som används. De kan benämnas 
”kyrkantikviteter”, ”objekt”, ”inventarier”, ”skulpturer”, ”träföremål” eller bara ”före-
mål”. Här är det snarare den kulturella diskursen som dominerar. Det förekommer heller 
ingen diskussion om huruvida de stulna föremålen ska betraktas som ”heliga” eller som 
vilka föremål som helst. Inte heller förekommer några reflektioner kring föremålens 
symboliska innebörd. Överhuvudtaget är rapporteringen ganska objektiv och osentimen-
tal. Någon uttrycker dock frustration över att ”vår fina vitmålade träduva” har försvun-
nit. Dessutom uttrycks allmänna olustkänslor över att ha blivit bestulen (KT 24/05). 
      Säkerhetsdiskursen omfattar även texter som handlar om vandalisering (KT 27-
28/05) och övervakning (t.ex. 44/05) av kyrkorum. Dessutom handlar en artikel (KT 
15/06) om problem med den fysiska arbetsmiljön i en kyrka (p.g.a. radon). 
     Den sekulära juridiska diskursen är synlig även här. I KT 24/05 informeras t.ex. i en 
notis om hur en samfällighet ”hotas av vite sedan kyrkvärdsbänkarna i Pjätteryds kyrka 
monterats ned för att en ny kororgel ska få plats. Kyrkan, som är byggd på 1830-talet, är 
av kulturhistoriskt intresse eftersom inredningen är ursprunglig. Det hävdar länsstyrel-
sen”. Kyrkorummet är alltså som något kyrkan inte har full förfoganderätt över. Istället 
kan sekulär lagstiftning med anknytning till ”kulturhistoriskt intresse” väga tyngre. Den-
na konflikt syns på flera ställen i det analyserade materialet, inte minst i samband med 
överflödsdiskursen. 
     Ett annat exempel på hur den sekulära juridiska diskursen gör sig gällande är när ett 
andaktsrum konstrueras som ett gömställe för utvisningshotade flyktingar. Möjligen 
skulle detta även kunna vara ett uttryck för den religiösa handlingsdiskursen.       
     I en artikel i KT 15-16/06 informeras läsaren om att skolverkets syn om avslutningar 
i kyrkan. Dessa ”accepteras så länge betoningen ligger på tradition, inte på religiösa in-
slag”. Kyrkorummet konstrueras alltså som plats för en sekulär rit, i vilken religiösa in-
slag inte får betonas. 
 
     När det gäller  rum i nyhetsartiklar dominerar överflödsdiskursen, säkerhetsdiskur-
sen och den sekulära juridiska diskursen. Den ekonomiska, praktiska  och kulturella dis-
kursen gör sig också gällande. Den religiösa diskursen är förekommer ibland, men är 
underordnad. 
             

Konstruktionen av riter, ritualer och rum i ledar- och opinionsartiklar  
I detta delkapitel analyseras ledar- och opinionsartiklar. Dessutom inkluderas en spalt 
med rubriken ”Gästspel”. Frågan om VA har varit dominerande även i denna del av tid-
ningen. Av samma skäl som anfördes i introduktionen till delkapitlet om nyhetsartiklar-
na kommer därför VA behandlas under en egen rubrik. Därefter behandlas övriga riter 
och ritualer, samt rum under egna rubriker. 
 
Välsignelseakt för homosexuella partnerskap (VA) 
Att frågan om VA är aktuell märks tydligt även i denna del av tidningen. Den konserva-
tiva motdiskursen står mot den liberala fördiskursen. Liksom i nyhetsartiklarna syns den 
politiska diskursen, vilket kan exemplifieras med en ledarartikel i KT 36/05 där en  en-
kät som delats ut till politiker inför kyrkovalet diskuteras. Det står att en viktig fråga 
”handlar om ifall homosexuella par ska kunna ingå partnerskap på motsvarande villkor 
som gäller för vigsel mellan heterosexuella. I klarspråk något som motsvarar dagens vig-
sel, oavsett vad det kallas. (…) För fyra år sedan svarade endast 38 procent ja på den 
frågan. I år är det 50 procent. Det är en av de frågor, där debatten berör kyrkan djupt, 
men där också kyrkomötets beslut kan påverka allmänhetens syn på frågorna”. Den poli-
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tiska diskursen dominerar, men det går även att ana den sekulära samhällsdiskursen i 
slutet av citatet. 
     Efter det att kyrkomötet tagit beslut om att VA ska införas följer ett antal opinionsar-
tiklar i flera nummer, i vilka beslutet kommenteras. En del är positiva, andra är negativa.  
Ett exempel på det sistnämnda ges i en artikel i KT 44/05, i vilken författaren menar att 
”Kyrkomötets beslut i partnerskapsfrågan har påskyndat mångas tankar på utträde. Det 
var förhastat och dåligt förankrat bland kyrkans aktiva, gudstjänstfirande medlemmar”. 
VA konstrueras alltså via en politisk diskurs som något negativt. I texten dras en skilje-
linje mellan politikerna och ”kyrkans aktiva gudstjänstfirande medlemmar”, vilka ses 
som kyrkans kärna. Detta skulle i så fall betyda att ”gudstjänsten” konstrueras som kyr-
kans innersta väsen (identitetsdiskursen). 
     I sin motivering skriver författaren att:  
 
”Tro och liv är dessutom ingen demokratisk fråga. De som håller sig till Skriftens klara ord om samlivets 
innebörd är inga homofober, det vill säga de hyser ingen fruktan för homosexuella, och de är inte heller 
fundamentalister i detta ords nedsättande betydelse. Men de vill visa gudsfruktan, det vill säga respekt för 
Guds klart uttalade vilja”. 
 
Den teologiska diskursen blir ovanligt tydlig. VA är enligt författaren fel p.g.a. ”Skrif-
tens klara ord” och ”Guds klart uttalade vilja”. En diskursiv kamp (troligtvis med en mer 
liberal diskurs) kan identifieras när det förnekas att de som har insändarskribentens syn 
på saken skulle vara ”homofober” eller ”fundamentalister”. Ståndpunkten skulle istället 
motiveras av ”gudsfruktan”, ett ord som skulle kunna hänföras till den religiösa erfaren-
hetsdiskursen. Även i denna artikel, som är negativ till VA, kan homoessensdiskursen 
identifieras när benämningen ”homosexuella” används om människor som ägnar sig åt 
homosexuella handlingar. 
     I en bildtext kommenteras det ovan berörda inlägget så här: ”Insändarskribenten me-
nar att kyrkomötets beslut i partnerskapsfrågan var förhastat och dåligt förankrat bland 
kyrkans aktiva. Beslutet skyndar på mångas tankar om utträde. Om det påverkar dem 
som firar allhelgonamässan på Söder i Stockholm är dock ovisst”. Först redogörs alltså 
för insändarens åsikter. Detta följs av en mening som skulle kunna ses som att Kyrkans 
Tidning tar avstånd från åsikterna, då Allhelgonakyrkan i Stockholm är känd för sin libe-
rala hållning när det gäller homosexualitet. 
     Alldeles under den föregående artikeln (44/05) finns en annan, i vilken det står att 
”Man kan tolka kyrkomötets beslut som om homosexuella par som inte är berättigade till 
en välsignelse i Svenska kyrkan skulle vara mindre välsignade av Gud. Detta kan väl 
ändå inte kyrkomötet mena?” Här verkar det som att VA inte har någon större reell and-
lig betydelse.  
     I KT 48/20 finns en artikel som innehåller sammandrag av fyra inlägg, både för och 
emot, i frågan om VA. Den överordnade rubriken lyder ”Debatten om homovälsignelsen 
fortsätter” och ingressen inleds med orden ”Debatten om välsignelse av partnerskap fort-
sätter”. Min bedömning är att båda formuleringarna står i samklang med socialkonstruk-
tionismen, eftersom det framgår att det handlar om välsignelse av homosexualitet re-
spektive partnerskap, d.v.s. en relation i vilken homosexuella handlingar utgör en viktig 
del. 
     Den första sammanfattningen har rubriken ”Delad vardag värd att välsigna” och följs 
av texten: ”Om två människor oavsett kön träffas och kan dela vardagen med varandra i 
denna besvärliga och komplexa värld är väl det värt att välsigna. Detta hävdar motstån-
darna strider mot Bibelns lära. Men det är mycket i Bibeln som i vår tid är otidsenligt”. I 
argumentationen för VA dominerar den liberala och psykologiska diskursen. Skribenten 
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bemöter ett tänkt angrepp från en mer konservativ diskurs som bygger på teologiska ar-
gument. 
     Den andra sammanfattningen har rubriken ”Det handlar inte om kärlekslöshet” och i 
texten står: ”Att avvisa en välsignelseakt har inte att göra med kärlekslöshet från kyrkans 
sida. Vi måste förstå innebörden av vad en välsignelse är, så att den inte missbrukas”. 
Texten, som är negativ till VA, börjar med att bemöta en tänkt liberal diskurs när det 
hävdas att det inte handlar om ”kärlekslöshet”. Detta skulle kunna ses som ett teologiskt 
argument eftersom ”Gud är kärlek” (Bibeln; 1 Joh 4). En kultisk diskurs gör sig påmind 
när innebörden i en välsignelse används som argument mot VA. 
     Det tredje inlägget har rubriken ”Många bibelställen om manlig kärlek”. I texten får 
läsaren veta att ”Det finns inte ett enda bibelställe som säger att kärlek mellan två vuxna 
män är fel. Det finns däremot massor av bibelställen som uppmuntrar till manlig kärlek 
eller talar om manlig kärlek”. Här åberopas en teologisk diskurs då hänvisning görs till 
Bibeln. Det är dock intressant att se att homosexualitet inte berörs direkt i texten. Istället 
sätts likhetstecken mellan kärlek och homosexualitet, vilket betyder att teologiska argu-
ment för kärlek på samma gång skulle vara argument för VA. 
     Detta inlägg bemöts i KT 51-52/05 i en artikel med rubriken ”Inte all kärlek bör ut-
tryckas sexuellt”. Den teologiska diskursen dominerar. Texten återfinns nedan: 
 
Ingen vettig människa tror att Bibeln fördömer manlig (eller kvinnlig) kärlek. Det som många tror och vet 
är att kärlek (och fysisk attraktion) inte alltid bör uttryckas sexuellt. Det gäller när den jag attraheras av är 
min förälder, min syster, en annans partner osv – eller om jag själv redan är ihop med någon. Tabut mot 
personer av samma kön är i princip inte ett dugg konstigare än detta, skriver Y, Bollnäs, apropå kyrkomö-
tets beslut om välsignelseakt för homosexuella och i polemik med X. 
     ’Jag vill inte tvinga isär någon. Jag tror inte att samhället ska bestämma vem vuxna människor ska leva 
ihop med. Men att kyrkan av det skälet skulle vara tvungen att välsigna vilka relationer som helst (bara de 
är ’kärleksfulla’) är enligt min mening en fullkomligt absurd slutsats’. 
 
Den sista sammanfattningen i KT 48/05 har rubriken ”Synd som Jesus svettades blod 
för” och följs av texten: ”Det är Jesus Kristus som biskoparna har avvisat genom att sätta 
sig över Herrens eget ord. Biskoparna försvarar här synd som Jesus svettats blod för, he-
ter det i ett inlägg från Y”. Först kan det konstateras att den teologiska diskursen är tyd-
lig i denna argumentation mot VA. Dessutom kan det ifrågasättas om uttrycket ”heter 
det i ett inlägg” är neutralt eller om man kan ana ett visst avståndstagande. 
    I en artikel med rubriken ”Visa på en kyrka i tiden” (KT 12/06) skriver författaren att 
han inte kan ”tro att kyrkans beslut att börja välsigna homosexuellas relation leder till att 
fler vill leva på det sättet. Däremot visar det att kyrkan värnar dem som vill leva sina liv 
i tvåsamhet och med inbördes aktning för varandra. Det vi måste bejaka är rätten till kär-
lek. Vi måste lita på att vi som lever i homosexuella relationer vet vad som är bra för 
oss. Precis som vi litar på att de som lever i heterosexuella relationer vet att det är bra för 
dem”.  
     VA konstrueras som något positivt, bl.a. för att det handlar om ”kärlek”. Detta kan 
ses som ett teologiskt argument eftersom kärleken är central inom kristendomen. Ordet 
”rätten” gör att den juridiska diskursen gör sig påmind. Därefter följer ett resonemang 
som skulle kunna inordnas i en ”humanistisk diskurs”. Människan sätts i centrum och 
antas själv kunna veta vad som är bäst för just honom eller henne. 
     I början på artikeln har författaren fört ett resonemang om homosexualitet i allmän-
het. Eftersom det bildar bakgrund till författarens argumentation för VA, och eftersom 
det är ett ovanligt tydligt exempel på hur en förespråkare för VA använder sig av andra 
teologiska argument än ”kärleken”, redovisar jag detta: ”De avsnitt i Bibeln som be-
handlar homosexualitet är hämtade från aposteln Paulus. Där handlar det inte om homo-
sexualitet i allmänhet utan om under- och överordning i en sexuell situation”. 
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     I en artikel med rubriken ”Fel med munkavle i ekumeniken” (KT 15-16/06) berättar 
två personer som deltagit i ett ekumeniskt möte att ”Svenska kyrkans delegation ombetts 
att hålla en låg profil vad det gäller beslutet om välsignelseakt för samkönade relatio-
ner”. Först kan det konstateras att sättet att benämna VA står i samklang med socialkon-
struktionismen, då fokus ligger på ”relationer”. VA konstrueras också som en ekume-
niskt problematisk fråga.  Författarna vänder sig emot detta och menar att ”Svenska kyr-
kan inte bör sätta sitt beslut om välsignelseakt för samkönade relationer under skäppan, 
utan istället vara stolt över att vara föregångare på ett område där så många brott mot 
mänskliga rättigheter sker. Där ordet solidaritet lyser med sin frånvaro, såväl inom som 
utanför kyrkorna”. Citatet börjar med en formulering som bygger på ett Bibelord (teolo-
gisk diskurs). VA konstrueras som något som bör föranleda stolthet, då den innebär att 
Svenska kyrkan är en ”föregångare”. Här gör sig framgångs- och utvecklingsdiskursen 
påmind. I slutet av citatet verkar det också som att VA är något som rättfärdigas av soli-
daritetsskäl. 
     Solidaritetstemat återkommer längre ned i texten när man efterlyser gemenskap med 
”de som förtrycks på grund av (…) sin sexuella läggning”. Författarna undrar: ”Är det 
inte i första hand gemenskapen med utstötta och marginaliserade som förpliktar? Har 
inte den gemenskapen i alla tider varit kristenhetens signum?”. På ett annat ställe står det 
att ”Våra spelregler måste emellertid alltid vara utformade efter vad som är bäst för den 
som saknar röst. Hur ska vi annars kunna bli ett i Gud, om vi inte ständigt arbetar efter 
att innesluta i stället för att exkludera?”. Här framkommer den teologiska diskursen tyd-
ligt, vilket möjliggörs av att homoessensdiskursen dominerar i formuleringen. Motstånd 
mot VA konstrueras som ett försök att exkludera människor snarare än beteenden. Av 
denna anledning kan VA rättfärdigas av ”solidaritetsskäl”.  
     Om vi istället gör antagandet att människor som ägnar sig åt homosexuella hand-
lingar inte är ”homosexuella av naturen”, utan att det istället handlar om kontingenta 
beteenden, faller resonemanget som argument för VA. Kyrkan skulle visserligen kunna 
arbeta för att främja medkänsla och en icke-dömande attityd gentemot människor som 
ägnar sig åt homosexuella handlingar, men det skulle inte krävas att kyrkan bejakade 
själva handlingarna. Jesus vill att hans tjänare ska vara solidariska med fängelsekunder 
(besöka dem; Matt 25), men säger inget om att gärningarna som föranleder deras vistel-
se där bör välsignas.   
     Jag skriver detta för att visa att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att 
tro att homosexuella handlingar är oförenliga med Guds vilja, och att vara solidarisk 
med människor med homosexuell orientering. Jag anser absolut inte att homosexuella 
handlingar bör leda till någon form av straff från samhället sida.    
     Författarna skriver också att ”För oss är det en självklarhet att Svenska kyrkan på 
hemmaplan rättar sig efter vad majoriteten av dess medlemmar önskar, också i frågan 
om välsignelseakt för samkönade relationer och inte vad majoriteten av världens kyrkor, 
som lever under helt andra förutsättningar, tycker i denna fråga”. Medlemmarnas önskan 
står i centrum, vilket skulle kunna vara ett uttryck för en humanistisk eller politisk 
diskurs. Den ekumeniska diskursen finns med, men är underordnad. Huruvida VA är rätt 
eller inte verkar vara avhängigt de förutsättningar man lever under.  
     I KT 15-16/06 finns också en annan artikel med samma tema. I den går det att läsa 
att:   
 
”I Kyrkans Tidning nr 13 finns en artikel om hur de ekumeniska relationerna mellan Svenska kyrkan och 
den Syrisk-ortodoxa kyrkan blivit kraftigt ansträngda av kyrkomötets beslut att tillåta välsignelseakt för 
samkönade par. Av artikeln får man intrycket att prosten X helst skulle vilja rädda relationerna till de sy-
risk-ortodoxa församlingarna genom att vår kyrka ensidigt anpassar sig och berövar samkönade par möj-
ligheten att få sin kärlek välsignad”.  
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Ordet ”beröva” är en aggressiv formulering, som konstruerar VA som något människor 
borde ha rätt till, och dessutom antyder att det skulle vara orättfärdigt att tycka något an-
nat. Återigen sätts likhetstecken mellan kärlek och sexualitet. 
     Detsamma gäller i det avslutande stycket när det står att: 
 
Om våra samarbetskyrkor överger oss för att vi erkänner de homosexuellas kärlek så ska vi uthålligt fort-
sätta att be för dem och längta efter att vi en dag ska kunna mötas igen. Men vi får inte bli så rädda för att 
bli avvisade att vi sviker vår Herre och vårt uppdrag och låter de homosexuella bära Svenska kyrkans kors. 
 
 Den ekumeniska diskursen och homoessensdiskursen dominerar. Författarna använder 
även teologiskt språkbruk för att stärka sin argumentation. VA konstrueras som en nöd-
vändighet för att inte svika ”vår Herre och vårt uppdrag”. Exakt vari detta svek skulle 
bestå formuleras inte på något klart sätt, men troligen går det tillbaka på erkännandet av 
”de homosexuellas kärlek”.  
     ”Är detta början till en utrensning” är rubriken i en artikel (KT 15-16/06), i vilken 
författarna oroar sig för åsiktsregistrering och utstötningsmekanismer gentemot de präs-
ter som inte vill genomföra VA. Den juridiska diskursen dominerar. Här står att: 
 
Det har från början sagts av biskoparna att ingen skall tvingas att genomföra välsignelseakter. Frågan är 
alltså inte behörighetsgrundande för erhållande av prästtjänst. Likväl vet vi att frågan – om den sökande 
till en tjänst är villig att välsigna samkönade par – ofta ställs. Vi vet även att antagningsgrupper i flera för-
samlingar uppehåller sig, ibland aggressivt, vid denna fråga. Man kan fråga sig varför? Frågan är till skill-
nad från ämbetsfrågan inte behörighetsgrundande. Är det ”bara roligt att veta var den sökande står” eller 
ser vi här början på en utrensning där de icke politiskt korrekta blir nekade tjänster trots att de i många fall 
skulle bli utmärkta tillskott till församlingsarbetet? Det är hur som helst obehagligt och även en smula pa-
tetiskt när en fråga som tidigare var otänkbar eller marginell nu i många sammanhang drivs in absurdum 
och plötsligt är avgörande”.  
 
VA konstrueras här som något som har med ”politisk korrekthet” att göra och något som 
arbetssökande präster måste vara positiva till för att ha chans att få vissa tjänster. I arti-
keln blir kampen mellan den konservativa och liberala diskursen åter synlig. 
 
     Sammanfattningsvis konstaterar jag att samma diskurser som dominerade kring VA i 
nyhetsdelen är starka även i denna del av tidningen. Den politiska, juridiska och ekume-
niska diskursen samt homoessensdiskursen har dock fått större konkurrens av för- och 
motdiskursen. Det är tydligt att det finns starkt skilda åsikter i frågan om VA. Både före-
språkare och motståndare får komma till tals. Båda lägren använder sig av den teolo-
giska diskursen, som därmed är klart starkare än i nyhetsdelen, men det handlar för det 
mesta om att teologiskt språkbruk används för att stärka den egna argumentationen. Det 
är förvånansvärt sällan som tydliga teologiska argument anges. Förespråkarna bygger 
nästan uteslutande sin argumentation på homoessensdiskursen och att likhetstecken 
sätts mellan kärlek och sexualitet. Motståndarna åberopar Bibeln, men inga bibelord 
anges eller diskuteras och inga kyrkofäder eller helgon citeras. 
 
Riter och ritualer i övriga ledar- och opinionsartiklar 
Även om den politiska och juridiska diskursen inte är lika stark som i nyhetsartiklarna 
finns det även i denna del av tidningen artiklar som domineras av dessa diskurser. Även 
andra diskurser kan göra sig gällande, men är då underordnade. 
     I KT 24/05 besvarar insändaren en tidigare ställd fråga, nämligen ”Varför finns krav 
på att vara döpt för att få ställa upp i kyrkovalet?”. I svaret blir den religiösa erfarenhets-
diskursen tydlig: ”Svenska kyrkan är en trosgemenskap, en kyrka. Det gör den annor-
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lunda än en vanlig förening. Det är detta som gör den till en kyrka att det i grunden 
handlar om Guds handlande med oss. Kyrkotillhörigheten är alltid relaterad till dopet, 
antingen att man är döpt eller i väntan på ett kommande dop”. Därefter tar den juridiska 
diskursen åter över: ”Både den som är döpt och den som ännu inte är det har rösträtt 
(…). I kyrkoordningen sägs att dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan 
och ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag. På det sättet finns samma grund 
och värde i alla kyrkliga uppdrag oavsett om man är till exempel präst, ungdomsledare 
eller förtroendevald”. 
     Den politiska och juridiska diskursen gör sig också gällande när företrädare för soci-
aldemokraterna, i KT 32/05, säger att de ”vill stoppa kvinnoprästmotståndarnas förtryck 
och maktmissbruk. Det händer fortfarande att kvinnliga präster utesluts från att utöva sitt 
ämbete i gudstjänstsammanhang. Att sådant fortfarande sker är oacceptabelt”. 
     Samma tema återkommer i KT 40/05 där det står att ”Ännu har ingen kvinnlig präst 
fått dela ut nattvard där. När en ny präst har anställts har man sett till att det är en man. 
Kvinnliga präster i samma kontrakt har motats bort från utdelandet av bröd och vin”. Att 
”utdelandet av bröd och vin” tas som exempel kan också ses som ett uttryck för identi-
tetsdiskursen. Denna konstruerar rum, riter eller ritualer som centrala för kyrkans identi-
tet och syns på flera ställen i det analyserade materialet. 
     Andra exempel på identitetsdiskursen finns i KT 36/05: ”Svenska kyrkan är i kris. 
Deltagarantalet i gudstjänster (…) har nått så låga nivåer att det nästan är outhärdligt” 
och ”Det är en tröst att kyrkans framtid i allt mindre grad avgörs av politiskt valda. Den 
vilar hos dem som ber och firar gudstjänst. I en artikel med rubriken ”Förnyelsen måste 
börja i gudstjänsten” (KT 40/05) står att ”Vi har i denna skickelsedigra tid inte bara att 
välja beslutsfattare utan framför allt vilken kyrka vi vill ha. Och det behöver inte anstå 
till nästa kyrkoval; det sker redan i nästa gudstjänst vi förrättar, i nästa predikan vi svarar 
för. Det är ju där all förnyelse börjar”. I samma nummer finns en artikel med rubriken 
”Förtroendevalda bör gå i kyrkan”. Dessutom uttrycks åsikten att ”de invalda [borde] gå 
minst två gånger i månaden om de är intresserade av kyrkan”. En annan insändarskribent 
tycker att det har satsats för mycket pengar på kyrkovalet och skriver att ”Det hade varit 
mer rationellt att under åren bearbeta medlemskåren i syfte att få dem till att bli i bästa 
fall gudstjänstdeltagare”. 
    I några av de analyserade artiklarna uttrycks värderingar kring gudstjänsten. I en opi-
nionsartikel (KT 16/05) önskar insändaren att det skulle finnas präster ute i vardagslivet 
snarare än i kyrkan. Han skriver: ”Jag är övertygad om att prästerna bättre behövs ute än 
i alla överdimensionerade kyrkorum där kontakten med Gud missas för att kyrkobesöka-
ren inte behöver predikan bäst. Den bästa och kanske enda kyrkan vi behöver är den i 
mötet mellan människor utanför kyrkobyggnaden”. Både överflödsdiskursen och den re-
ligiösa erfarenhetsdiskursen gör sig gällande. Det är lite intressant att gudstjänsten i kyr-
korummet konstrueras som fullständigt centrerad kring predikan. Man kan ju tänka sig 
att andra syften med gudstjänstdeltagande, t.ex. att få ta emot nattvarden. 
     Ett annat exempel finns i KT 27-28/05 där det argumenteras för att kyrkan bättre bor-
de tillvarata möjligheterna att skapa gemenskap. Författarna skriver ”Nu menar vi inte 
den cementerade riten i kyrkorummet – de tomma fraserna från dagens saddukéer. Nej, 
dessa människor i aktiv ålder ställer högre krav än så. Det är lite väl mycket begärt att de 
ska komma tillbaka efter en traditionell gudstjänst”. (Saddukéer var en grupp människor 
på Jesu tid som inte trodde på uppståndelsen efter döden.) 
    De ovan angivna exemplen ger en negativ bild av gudstjänsten som den ser ut idag. 
En mer positiv syn förmedlas i KT 40/05: ”Det är lördag och jag ser tillbaka på förra 
söndagens fullsatta kyrka där församlingsbor, kyrkorådsledamöter och anställda möttes 
för att fira gudstjänst. Framför mig ser jag morgondagens gudstjänst. Också denna sön-
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dag fylls kyrkorummet av förväntansfulla människor i alla åldrar. Man möts i detta heli-
ga rum och alla är burna av samma kärlek – Guds”. Den kultiska och religiösa erfaren-
hetsdiskursen kan identifieras i sista meningen. 
     I en ledarartikel inför kyrkovalet (KT 36/05) konstrueras riter som viktiga för kontak-
ten med medlemmarna (kontaktdiskursen): ”Knappast någon annan rörelse har samma 
kontaktnät över hela landet. Ingen annan når in i så många hem. Det gäller särskilt vid de 
tillfällen då livet förändras, vid födsel, vigsel och dödsfall”. (Jag gör antagandet att slutet 
av citatet handlar om dop, vigsel och begravning). Även den psykologiska diskursen kan 
identifieras när riter konstrueras som särskilt viktiga ”då livet förändras”. 
      En artikel har handlat om vigsel (KT 12/06). Rubriken var ”Haverikommission mot 
skilsmässor”. Insändarskribenten menar att det innebär ett förtroende för kyrkan att få 
viga människor och han argumenterar för att ”Det är dags att kyrkan inte nöjer sig med 
att välsigna äktenskapen utan tar ansvar för att förebygga separationer”. Den juridiska 
och sociala diskursen dominerar, men det finns också flera exempel på att den kultiska 
diskursen gör sig gällande. I citatet kan man se att en vigsel handlar om att ”välsigna äk-
tenskap”. Det framgår också att brudparen ”lovar inför Gud och församling att älska var-
andra i nöd och lust och vara varandra trogna tills döden skiljer dem åt”. Ytterligare ett 
exempel är när det står att ”I kyrkan viger vi folk, ber om Guds välsignelse och önskar 
dem lycka till”. 
     I KT 8/06 finns också en opinionsartikel med rubriken ”Dopet ska inte bygga murar”. 
Den är ovanlig på det sättet att den religiösa diskursen (främst den teologiska och kultis-
ka) dominerar genom hela texten. Dessutom är det inte så vanligt med artiklar som före-
trädesvis handlar om dopet. Jag väljer därför att återge texten i sin helhet: 
 
Vi tror på en Gud som älskar varje barn som föds Vi tror att Gud har skänkt oss alla livet och är hos oss 
utan åtskillnad. B säger något annat i sin bok Diakonen i mässan. B skriver ”De döpta är något annat än de 
odöpta och genom dopet sker en grundläggande differentiering av mänskligheten. ”Vari denna differentie-
ring består är oklart men en fingervisning ges. B berättar att dopet är tecknet på vilka som ska stå inför 
Guds tron på den yttersta dagen. Var de odöpta hamnar sägs inte – i helvetet? Eller finns det ytterligare al-
ternativ i B:s teologi? 
     Vilken människosyn har vi, vill vi ha? Är mänskligheten delad? Det förefaller som att B faller in i de 
gamla helvetespredikningarna (där människors rädsla driver dem till kyrkan) om än på ett subtilt sätt. Vi-
dare skriver B att vi bör akta oss för att exkommunicera oss själva genom att inte uppfylla söndagsplikten. 
     I Lukasevangeliet (23:32-43) talar den korsfäste Jesus med en av brottslingarna som är korsfäst vid 
hans sida. Mannen säger till Jesus ”Tänk på mig när du kommer till ditt rike.” Jesus svarar honom ”San-
nerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset. ”Hade svaret varit ”Om du ändå hade varit döpt, så 
hade du kunnat vara med mig i paradiset.” Då hade Jesus inte varit densamme. 
     B skriver att ”kyrkan uppenbarar i världen vem Gud är genom sin förkunnelse men också genom sitt 
sätt att vara kyrka”. Det är stora ord. Hur kan vi göra detta om vi delar mänskligheten? Vi behöver fråga 
oss själva hur vi ser på de som inte är döpta, om också de är människor som är älskade av Gud. Följdfrå-
gan blir då vad dopet är. Y skriver i boken Till befrielse – öppenhetens evangelium att dopet inte ska byg-
ga murar utan broar och att dopet är ett tecken på att vi är älskade av Gud. Dopet bekräftar för oss att vi 
”redan är älskade av Gud”. Till denna syn på dopet ansluter vi oss. 
 
Det är tydligt att två sätt att se på dopet gör sig gällande. Båda motiveras med hjälp av 
den teologiska diskursen. Man kan ev. placera B:s teologi i en mer konservativ fåra, me-
dan artikelförfattarnas synsätt kan uppfattas som mer liberalt. I en bildtext står att ”Gud 
älskar alla. Dopet ska inte dela upp människorna utan bygga broar”. Texten tar alltså 
ställning för ett av de två synsätten. 
     Förutom dopet berörs söndagens huvudgudstjänst i slutet av andra stycket. Här kon-
strueras denna som något man som kristen är förpliktigad att delta i. Detta är enda gång-
en som jag har upptäckt att krav på gudstjänstdeltagande förmedlas på ett så tydligt sätt. 
Annars är utgångspunkten alltid att det är gudstjänsten som måste förnyas för att med-
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lemmarna inte ska välja bort den (t.ex. KT 40/05). Detta synsätt kallar jag för konsum-
tionsdiskursen. Kanske är detta en effekt av en alltför kravfylld inställning tidigare i hi-
storien. Jag tänker dock att även om det skulle vara kontraproduktivt att komma med 
”hot” eller varningar, kan ju kyrkan ändå uppmana sina medlemmar att ibland delta i 
gudstjänster för att ta ansvar för sin relation med Gud. 
     I ett ”gästspel” om den judiska påsken som snart ska inledas, funderar redaktören för 
Judisk krönika kring judiska riter och gör även kopplingar till kristna riter. Rubriken är 
”Vägen till friheten” och de två följande styckena domineras av den kultiska och teolo-
giska diskursen: 
 
När Jesus och hans lärjungar satte sig till bords för den sista måltiden var det pesach, den judiska påsken, 
till minnet av befrielsen ur träldomen i Egypten tolvhundra år tidigare, som de firade. De åt det osyrade 
brödet som symboliserar det skyndsamma uttåget ur Faraos land, och bittra örter för att minnas förfäder-
nas smärta. De drack fyra bägare vin – den kristna nattvarden är en påminnelse om den tredje, ”välsignel-
sens” bägare. Lammet, huvudrätten på pesachbordet på Jesu tid, var symbolen för offerdjuret i Templet. I 
den kristna traditionen blev detta tempeloffer ett ”Guds lamm” (Joh 1:29), Kristi offerdöd. 
     Den judiska och den kristna påsken sammanfaller ofta i tiden – dock inte i år – men berättelserna och 
budskapen är olika: den ena berättar om ett folks vandring mot friheten, och visserligen prisas Guds ingri-
pande, men i stället för tro förväntas handling – att folket uppfyller budorden och följer Lagen. Den andra 
talar om ett syndaoffer och avkräver tro mot löftet om en messiansk framtid. Exodustraditionen har ändå 
bevarats inom kristendomen, även om den inte längre hör påsken till. Dess budskap har inspirerat dem 
som har velat, med Martin Luther Kings ord, ”kasta av sig förtryckets bojor och gå ökenvägen mot den 
frihet som stundar”. 
 
I ett annat ”gästspel” (KT 15-16/06) blir den kultiska diskursen synlig när det står att 
”Skärtorsdagen firar vi för att Kristus lär oss en annan lag. Den är att vi ska tjäna var-
andra. Det visar han genom att dela bröd och vin och tvätta sina vänners fötter”. Här re-
flekteras kring bakgrunden till nattvarden och riten att överordnade i församlingen tvät-
tar underordnades fötter i samband med påskfirandet. 
 
     Jag konstaterar att denna del av tidningen har en hel del gemensamt med nyhetsde-
len. Den politiska och juridiska diskursen syns tydligt även här, dock inte lika stark som 
i nyhetsdelent. Identitetsdiskursen är tydligare än i andra delar. Gudstjänster konstrue-
ras på både negativa och positiva sätt. Riter betraktas som en viktig kontaktyta mot med-
lemmarna. Den religiösa diskursen har kunnat identifieras på flera ställen, men ofta som 
underordnad andra diskurser. Det finns ett par undantag, inte minst i ”gästspelsartik-
lar”. 
 
Rum i ledar- och opinionsartiklar 
Vid sidan av frågan om VA är det ytterligare en fråga som kommit upp flera gånger i 
opinionsartiklarna. Den berör en viss fotografering i ett kyrkorum. Fotot har föreställt en 
församling vars ena halva gör hitlerhälsning medan den andra förskräckt ser på. Syftet 
har varit att kritisera en dom i högsta domstolen, i vilken en frikyrkopastor friats från 
misstankar om att ha hetsat mot människor med homosexuell orientering. Fotografering-
en ”väcker upprörda känslor”, vilket visar att kyrkorummet inte är vilket rum som helst. 
     I KT 51-52/05 finns en artikel, i vilken det går att läsa: 
 
 Våra kyrkor är öppna för att människor där ska finna ro och stillhet, samla sina tankar i bön och medita-
tion. Nu har vårt fina kapell på Lindö utnyttjats till en politisk manifestation av sällan skådat slag. 
     Vi lever i ett fritt demokratiskt land och alla får uttrycka sina åsikter, men att utnyttja kyrkorummet på 
detta vis gör oss både ledsna och bedrövade. 
     Självklart hade vår kyrkoherde inte gett sitt tillstånd till detta om han i förväg fått veta vad som skulle 
hända. 
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     Ett upprört kyrkoråd förväntar sig en ursäkt och hoppas i framtiden få slippa denna typ av utnyttjande 
av kyrkorummet. 
 
I den inledande meningen konstrueras kyrkorummet som något som ska vara tillgängligt 
för allmänheten och som plats för ”ro”, ”stillhet” och ”meditation”. Dessa ord kan in-
ordnas i en psykologisk diskurs, men det sistnämnda ordet skulle ev. också kunna vara 
ett uttryck för den religiösa erfarenhetsdiskursen. Ordet ”bön” ingår i den kultiska dis-
kursen. Därefter gör den politiska och juridiska diskursen sig påmind. 
     Ytterligare ett exempel är en artikel (KT 4/06) med rubriken ”Inget hånglande i ka-
pellet”. Texten lyder som följer: 
 
Kyrkorummet är heligt för många människor. Där ska råda frid och stillhet. I vårt oroliga, stressade sam-
hälle behöver vi en lugn plats där vi kan möta vår Gud med värdighet. Man förvånar sig över att präster 
kan försvara en sådan handling som W utsatt det vackra kapellet i Lindö för. 
     Hitlerhälsning och hånglande är vi inte vana vid att se i vårt kapell. Vi hopas verkligen att aldrig något 
så kränkande för kyrkan får hända i framtiden. 
     Kyrkan bör här sätta stopp för W:s provokationer. Släng ut månglarna ur templet! Jesu egna ord passar 
här. 
 
I det första stycket kan tre diskurser identifieras: Den kultiska, den psykologiska och den 
religiösa erfarenhetsdiskursen. Kyrkrommet är ”heligt” och där ska ”råda frid och still-
het” för att man ska kunna ”möta vår Gud”. Inlägget avslutas med ett bibelord och hän-
visning till Jesus, vilket stärker den teologiska diskursen. 
    Den kultiska diskursen blir också tydlig i en artikel i KT 8/06 med rubriken ”Trampa 
inte på det heliga”. Här ges uttryck för missnöje med att kyrkoledningen ”välkomnar, till 
och med medverkar till, att vår Herre Jesus Kristus och det helgade kyrkorummet an-
vänds i syfte  ’väcka debatt’”. Sättet att uttrycka sig ger bilden av att kyrkorummet är 
något heligt som det ska visas vördnad inför.  
      Det finns ett opinionsinlägg (KT 4/06) i vilket den aktuella fotograferingen fram-
ställs som något positivt. Insändarskribenten förstår inte den vrede som uttryckts i ett ti-
digare inlägg av att detta kyrkorum upplåtits ”för att gestalta en protest mot förtryck mot 
en grupp människor i vårt samhälle”. Hon förvånas ”eftersom Jesus, på vilken denna 
kyrka byggt sin grund, gång efter annan uppmanar sina efterföljare, just till att stå upp 
för den förtryckte. Nu senast i söndagens evangelium, där han klart och tydligt berättar 
för oss att en människas förhållande till Gud inte har med födslorätt att göra, utan tro”. 
Att använda kyrkorummet på det aktuella sättet skulle alltså kunna motiveras av teolo-
giska skäl.  Författaren frågar sin motpart: ”Är du arg för att prästerna i din församling 
agerar på den tron?”. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för den religiösa erfaren-
hetsdiskursen, då det handlar om personlig tro. Författaren fortsätter att fråga: ”Eller är 
du arg för att de följer Jesu ord som säger att sabbaten blev till för människan, inte män-
niskan för sabbaten. Och låter kyrkorummet predika om Guds kärlek till alla människor, 
om än på ett okonventionellt sätt. För du kan väl inte mena att ett kyrkorum är heligare 
än en enda människa, inte ens en homosexuell?” Här blir den teologiska och kultiska 
diskursen stark. Kyrkorummet blir ett subjekt i predikan om Guds kärlek. Kyrkorummet 
konstrueras visserligen som något heligt, men motstånd mot fotograferingen likställs 
med att betrakta kyrkorummet som ”heligare än en enda människa”. I texten propageras 
alltså för att kyrkorummet ska kunna användas som ett verktyg för att ”väcka debatt. 
     Att kyrkorummet är något som känslomässigt berör många människor har märkts 
tydligt i de ovan behandlade artiklarna. Alla insändarskribenter utom en är mycket kri-
tiska till den aktuella fotograferingen som bl.a. benämns som ”skändningen” av ett he-
ligt rum. Både kritikerna och förespråkaren av fotograferingen använder sig av den re-
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ligiösa diskursen för att motivera sina ståndpunkter, främst den kultiska och teologiska. 
Den psykologiska diskursen tillåts också konstruera kyrkorummet på flera ställen. 
     Utöver diskussionen om den kontroversiella fotograferingen i Lindö kapell finns även 
andra artiklar där den politiska och juridiska diskursen gör sig gällande. Ett exempel 
finns i KT 36/05 där en företrädare för centerpartiet ger sin syn på kyrkan och dess fram-
tid. Han skriver att ”Jag ser ett allt större behov av att öppna upp kyrkorummet än mer 
mot omvärlden och låta det bli en naturlig plats för sökande av många olika slag”. Det 
verkar som att kyrkorummet här konstrueras som mer eller mindre synonymt med 
Svenska kyrkan som organisation, vilket i så fall skulle vara ett uttryck för identitetsdis-
kursen.  
     Därefter föreslås tre punkter utifrån vilka författaren menar att Svenska kyrkan borde 
styras. Dessa är: 
 

- Låt församlingarna styra över sin utveckling. Ge dem större självbestämmande över gudstjänstliv, andra 
kyrkliga handlingar och användning av kyrkorummet. Det ska gälla både omfattningen av och formen på 
kyrkliga aktiviteter. 

- Låt kyrkorummet vara ett samtalsrum för att söka samråd och samförstånd över kulturella och religiösa 
gränser. Låt kristna, muslimer och buddister mötas i gemensamma rådslag i frågor som rör kulturella 
skillnader. Låt skolungdomar och annan publik lyssna till dessa rådslag. Låt unga kristna, muslimer och 
buddister från hela världen komma och mötas i ekumeniska läger i Svenska kyrkans regi. 

- Låt kyrkorummet vara öppna offentliga kultur- och konstrum, till exempel för konstnärer som vill åskådlig-
göra vår historia, samtid och framtid. Låt människor upptäcka och begrunda kultur och konst i de mest 
konstnärliga rummen av dem alla, nämligen kyrkorummet. 
 
I den första punkten argumenteras för att församlingarna bör få utökade rättigheter att 
själva bestämma över gudstjänsten och andra kyrkliga handlingar, liksom över kyrko-
rummet. 
     I den andra punkten konstrueras kyrkorummet som en allmänreligiös mötesplats för 
samtal om ”kulturella skillnader”. Tanken är att låta dessa möten fungera som någon 
form av debattforum som ska locka ”publik” till Svenska kyrkan. Den interreligiösa och 
den kulturella diskursen är tydlig. Det är intressant att författaren använder uttrycket 
”ekumeniska läger” när han talar om möten mellan olika religioner. Enligt Norstedts 
svenska ordbok står ”ekumenik” för ”strävan efter kristen kyrklig enhet”. Är författaren 
osäker på ordets betydelse, eller ser han alla religioner som en och samma religion? I 
den tredje punkten dominerar den kulturella diskursen. Den religiösa diskursen är svag 
genom hela artikeln. 
     Ett tema som framkommit både i nyhetsdelen och i denna del av tidningen är frågan 
om skolavslutningar i kyrkan. I KT 24/05 finns ett opinionsinlägg som domineras av den 
(sekulära) juridiska diskursen och den religiösa diskursen – främst den kultiska och teo-
logiska. Rubriken lyder ”Kyrkan inte vilken samlingslokal som helst” och följs av tex-
ten: 
 
Vissa kyrkoledare har talat nedsättande om dem som värnar om kyrkans gamla tro och förkunnelse. Vad 
säger de om Skolverket som rycker ut för att förbjuda kristen förkunnelse i en kristen lokal som upplåtits 
för skolavslutning? Svenska kyrkan – liksom vilket annat trossamfund som helst – kan inte tvingas att 
upplåta sina lokaler för något ändamål utanför dess syfte och bekännelse, speciellt inte när förbud mot 
kristen förkunnelse föreligger. Stor flathet kännetecknar dem som upplåter ett kyrkorum, invigt till Ordets 
tjänst, för en helt profan akt, och en präst som medverkar utan att tala om Gud, till råga på allt iförd präst-
dräkt. 
 
Handlingar som efterlyses är att avstå från att  upplåta kyrkorummet för skolavslutningar 
om förbud mot kristen förkunnelse föreligger. 
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     I KT 27-28/05 tas samma fråga upp, men från ett annat perspektiv. Här propageras 
istället för att kyrkan ska hållas öppen för skolavslutningar. Diskurserna som dominera-
de i det ovan angivna inlägget finns med här också, men är underordnade traditions- och 
kontaktdiskursen. Vid ett tillfälle syns relationsdiskursen (”’vår’ kyrka”). Rubriken lyder 
”Se skolavslutningen som en möjlighet” och följs av texten nedan: 
 
Jag arbetar som lärare och har nyligen deltagit i skolans traditionella avslutning i kyrkan. Vi har sjungit de 
vackra sommarpsalmerna. Prästen har funnits med och välkomnat oss till kyrkan. Kyrkan har varit öppen 
för oss alla. Det har varit en positiv upplevelse att få komma. Vi har känt tillhörighet till ”vår” kyrka. 
     Nu läser jag med förskräckelse att några präster inte ställer upp på skolavslutningar längre eftersom de 
inte tillåts berätta om kristen tro. Jag uppmanar er att tänka lite längre, bortom skolavslutningen. 
     Just denna dag är inte dagen för evangelisation. Se det istället som en möjlighet. Många kommer att 
bära med sig minnet av en vacker kyrka och ett välkomnande bemötande. Många barn får en första kon-
takt med kyrka och präst. 
     Ger ni oss, elever och lärare, ett positivt bemötande denna gång, kommer vi gärna tillbaka ett senare 
tillfälle, då kanske för att deltaga i en gudstjänst, konfirmation eller andakt. 
 
I en ledarartikel i KT 16/06 behandlas frågan om övertaliga kyrkor. Här redogörs för 
synsättet att ”Kyrkobyggnaden är ett regnskydd. (…) Om en kyrka tas ur bruk, och av-
sakraliseras, så är den en byggnad bland alla andra. Ett skydd mot vädret. Varken mer el-
ler mindre”. Här är den praktiska diskursen allenarådande, men lite längre ned i texten 
får den konkurrens av relationsdiskursen: ”Det är en stark bild. Men den säger inget om 
vår starka relation till dessa ’regnskydd’. Även våra hem skulle kunna beskrivas på 
samma sätt”. Det står också att ”Dessutom uttrycker många i dag en längtan efter heliga 
rum, som kanske inte är så teologiskt grundad, men som sitter djupt i folksjälen”. Ut-
trycket ”heliga rum” ingår i en kultisk diskurs, men denna är här underordnad den psy-
kologiska diskursen. Härefter tar innebördsdiskursen över: ”Där sitter också själva knu-
ten i dilemmat med övertaliga kyrkor. Kyrkobyggnaden står för så mycket mer än bara 
vara ett skydd mot väder och vind (…) Kyrkobygganden är en ordlös symbol, som 
kommunicerar genom att bara stå där”.  
 
I detta avsnitt har det illustrerats att det finns texter, i vilka det föreslås att kyrkorummet 
ska användas på helt andra sätt än idag. Att göra om kyrkorummet till en allmänreligiös 
mötesplats för diskussioner om kulturella skillnader anser jag vara det mest anmärk-
ningsvärda förslaget. Debatten om skolavslutningar i kyrkan har också gjort sig påmind. 
I det avslutande stycket åskådliggjordes att kyrkorummet både kan betraktas som vilket 
rum som helst, men också som något människor har en relation till. 
 

Konstruktionen av riter, ritualer och rum i fördjupande artiklar  
 
I detta delkapitel behandlas artiklar som finns i avdelningarna ”Kyrkopraktikan”, ”Till 
växt”, ”Familjesidan”, ”Radio & TV”, ”Landet runt” och ”Från stiften”.  
     Den förstnämnda består av ett uppslag i varje tidning som tar upp praktiska frågor 
som berör kyrkan. Den består av ett längre reportage samt en kolumn med notiser. Ofta 
finns en notis som kallas ”Fråga experten” där specifika frågor från läsare besvaras. I 
”Till växt” finns fördjupande artiklar av olika slag. Det kan t.ex. handla om intervjuer, 
längre reportage eller recensioner av böcker och CD. På ”Familjesidan” berättas om pri-
vata familjehögtider som t.ex. dop och vigsel. ”Landet runt” består av notiser och mindre 
artiklar där det berättas om händelser i olika församlingar över hela landet. I ”Från stif-
ten” har stiften möjlighet att informera de egna medlemmarna om olika angelägenheter.  
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     I detta delkapitel har VA inte alls samma dominerande ställning som i de två föregå-
ende. Av denna anledning får VA inrymmas i samma avsnitt som övriga riter och ritua-
ler. För att följa samma struktur börjar jag dock med denna fråga. 
 
Riter och ritualer i fördjupande artiklar 
Debatten om VA syns alltså även i denna del. När det informeras om en debatt som har 
hållits i ämnet (KT 48/05) säger en präst att ”det är viktigt att lyfta fram diskussionen. 
Vad står egentligen i Bibeln? Behöver man inte bry sig om det som kristen? Går det att 
bortse från bibelns historiska perspektiv?”. Han säger också att ”Folk i allmänhet är väl-
digt okunniga”. Det här är den typ av frågor som jag hade trott skulle få betydligt större 
utrymme i debatten kring VA. Några svar på de frågor som ställs ges dock inte i denna 
artikel heller. 
     I en intervju i samma nummer konstrueras VA som något konfliktfyllt och t.o.m. nå-
got som väcker hat. Här står att ”Hatet har fått ny näring sedan frågan om de homosexu-
ellas plats i kyrkan kommit i fokus efter kyrkomötets beslut att säga ja till en välsignel-
seakt för samkönade par. Namninsamlingar på nätet, både för och emot, väcker mass-
medial uppmärksamhet. Och debattörer som försvarar äktenskapet och säger nej till väl-
signelseakten, är inte sena att ta till orda”. 
     I en artikel med rubriken ”Ekumeniken håller kyrkan frisk” (KT 12/06) intervjuas en 
pensionerad biskop. Här konstrueras ”välsignelsebeslutet som ett tydligt hinder för 
Svenska kyrkans ekumeniska ställning”. Det står att ”Svenska kyrkans beslut i höstas 
om en välsignelseritual för enkönade relationer har väckt starka reaktioner från andra 
kyrkor. Om detta är X smärtsamt medveten. – Svenska kyrkan har tagit ett beslut som på 
en väsentlig punkt skiljer ut Svenska kyrkan från den absoluta majoriteten av kristenhe-
ten. Även från våra närmaste grannar som Finland, Tyskland och Estland”. Den ekume-
niska diskursen är stark genom hela artikeln. Andra aktuella diskurser är den politiska 
diskursen, motdiskursen samt den kultiska och teologiska diskursen. Även den interreli-
giösa diskursen kan identifieras i femte stycket i citatet nedan:  
 
”När det gäller den svenska situationen har X en tydlig linje: nu måste Svenska kyrkan undvika att välsig-
nelsebeslutet blir en lärofråga, och i stället förblir en pastoral fråga. Det vill säga gör den skiljelinje som 
den anglikanska kyrkan i England efterlyser och därmed undviker att skriva in ritualen i kyrkohandboken. 
     - Kyrkans böcker är det offentliga uttrycket för vad som är kyrkans tro, bekännelse och lära. Därför 
finns en skillnad mellan att hantera detta pastoralt eller att med kyrkomötets sanktion sätta in det i kyrko-
handboken. 
     Om det ska in i kyrkohandboken, vilket är inriktningen på kyrkomötets beslut, måste det först tas upp i 
och passera läronämnden. 
     - Om det gör det så är det klart att Svenska kyrkan gjort ett läromässigt ställningstagande. 
     Men X betonar att ur ett svenskt perspektiv är det egentligen inte de arga internationella reaktionerna 
som är problemet. 
     - Välsignelsebeslutet påverkar även situationen i Sverige. Till exempel relationen med den stora mus-
limska gruppen och de flesta andra kyrkor i Sverige som inte delar den här uppfattningen. 
 
Den ekumeniska diskursen är även stark i en artikel (20/05) som handlar om ett av Kyr-
kornas världsråds möten. Rubriken lyder ”Enigheten gjorde halt vid nattvardsbordet” 
och i texten står bl.a. att ”Men det som vanns i ekumenisk bredd, förlorades möjligen i 
andligt djup. Priset för att kunna mötas utan konflikter var att man avstod från att fira 
nattvard tillsammans”. Nattvarden konstrueras som något centralt inom kristenheten, 
men något problematiskt i ekumeniken. Det står även att: ”den stora stötestenen för de 
ortodoxa var och förblir nattvarden, den kan man inte fira på annat sätt än det egna. Allt-
så organiserades under konferensen ingen mässa med gemensam nattvard, vilket många 
saknade”. Problemen beskrivs som något plågsamt, vilket illustreras av följande uttalan-
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den: ”Detta är ett stort sår bland oss kristna” och ”Det är smärtsamt att inte kunna fira 
nattvard tillsamman”.  
     Den juridiska diskursen är inte lika stark som i t.ex. nyhetsdelen, men syns ändå tyd-
ligt på flera ställen. Nedan ges ett antal exempel: 
     I ”Fråga experten” i KT 32/05 lyder frågan ”Har det varit ett krav att det blivande 
brudparet vid en kyrklig vigsel ska ha varit döpta och konfirmerade? Om så är fallet vad 
gäller idag?” Riter beskrivs som kopplade till rättigheter och krav.  
 
Före 1880 fanns ingen möjlighet att ingå äktenskap för den som inte var döpt och inte deltagit i nattvarden. 
Detta innebar i praktiken ett krav på konfirmation. (…) I dag gäller rätt till vigselgudstjänst i Svenska kyr-
kan om någon av kontrahenterna tillhör kyrkan och endast om det finns synnerliga skäl kan församlingen 
säga nej. Synnerliga skäl kan till exempel vara att vigselgudstjänsten inte är allvarligt menad. (…) I sam-
band med tillkomsten av kyrkoordningen bestämdes att ett formellt krav på konfirmation endast skulle 
ställas upp för dem som vigs till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst (diakon och präst). För till ex-
empel tillträde till nattvardsbordet, för att kunna utföra nöddop eller för att vara förtroendevald ställs en-
dast kravet på dop. Även om konfirmationen inte givits så många formella betydelser bör det betonas att 
konfirmationen hör till den normala ordningen i en kyrka med barndop. 
 
I ”Fråga experten” i KT 16/05 undrar en läsare hur Svenska kyrkan ställer sig till icke-
medlemmar som önskar få en begravning (…) i Svenska kyrkans regi. I svaret står att 
”Det finns ingen rätt för den som inte tillhör Svenska kyrkan att få en begravningsguds-
tjänst i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden kan dock besluta om begravningsguds-
tjänst om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes vilja. Rekommenda-
tionen är att vid sådana tillfällen ta ut en avgift som motsvarar tre gånger den taxa som 
gäller för begravningsclearing”.  
     På ett annat ställe syns den politiska diskursen: ”När det gäller upplåtelse av kyrko-
rummet för en begravningsgudstjänst i en annan kyrkas ordning är det kyrkorådet som 
beslutar”.  
     En annan diskurs som ibland tillåts konstruera riter och ritualer är kontaktdiskursen. I 
en notis i Kyrkopraktikan (KT 51-52/05) står att ”Det är vid dop, konfirmation, vigsel 
och begravning som Svenska kyrkan möter majoriteten av sina medlemmar. Därför är 
det viktigt att dessa möten blir så bra som möjligt”. Präster rekommenderas att vara ly-
hörda, tillmötesgående och öppna”. 
     En diskurs som ligger kontaktdiskursen nära är lekmannadiskursen. I KT 32/05 står 
att ”I Månsarps församling finns en tradition av frivilligarbete. Inför varje termin ringer 
X runt bland kyrkotillhöriga, som erbjuds smycka altaret med blommor inför gudstjäns-
terna (…) Det är för det mesta frivilliga som läser bibeltexterna”. Ett annat exempel 
finns i KT 52/05:               ”Det finns ett stort utrymme i handboken att gestalta gudstjäns-
terna så att andra än prästen får ledande uppgifter i gudstjänsten”. 
      Den kulturella diskursen kan identifieras på flera ställen. I en artikel i KT 20/05 in-
tervjuas en forskare som undersökt ”vad som skapar mening” i tre generationer kristna 
suroyes liv (tillhör ofta ortodox kyrka). Artikeln handlar bl.a. om ”religiösa riter” som 
ges som exempel när det gäller ”vissa mönster som finns inbyggda i kulturformen”. I ar-
tikeln står bl.a. att: 
 
Är det då så att de kristna symbolerna och traditionerna förlorar sin kraft och förmåga att ge individerna 
mening och att det rika kulturarvet mister sin funktion som identitetsmarkörer? 
     - Det är delvis det resultatet jag kommer fram till, säger X. När jag intervjuat ungdomarna uttrycker de 
att de religiösa ritualerna och symbolerna är en del av uppväxten. De har minnen av väldigt positivt ladda-
de stunder med mamma eller pappa när de lärt sig de kristna ritualerna och tagit till sig symbolerna. Men 
under tonåren händer saker. Då frågar de efter betydelsen av traditionerna  
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I slutet av denna artikel konstrueras ritualer som en genusfråga: ”Även om X inte teore-
tiskt undersökt frågan om könshierarkier, ser han i kyrkans och religionens ritualer en 
beteendeform där kvinnans underordning betonas. Det framkommer i hans intervjuer 
med de unga flickorna. De berättar att de deltar i de kyrkliga ritualerna under barndomen 
fram till tonåren, är med i kyrkokören, lär sig det syriska språket, liturgi, psalmer och 
böner, precis som killarna. Men sedan tar det stopp. Däremot har de unga männen ritua-
ler som de kan fortsätta med ända upp i vuxen ålder. De kan bli korgossar, diakoner eller 
präster”.   
     Genusdiskursen blir också tydlig i en artikel i KT 51-52/05, i vilken nyskrivna mäs-
sor jämförs med Handbokens. Nedan ges två exempel: 
 
- Det är frågan om språk och kön som är den analyspunkt där skillnaden är störst mellan HB-86 och de 
nya mässorna, säger X. De maskulina bilderna och tilltalen till Gud har reducerats och författarna har ef-
tersträvat ett ”inkluderande” språk. 
      
     - Jag menar att ett komplementärt språk, med både feminina och maskulina bilder och metaforer som 
spränger invanda mönster, har större möjligheter att bredda gudsbilden. 
 
     Den psykologiska förekommer också ofta i materialet. Ett bra exempel är en av de två 
längre artiklar i mitt material som haft riter som huvudsakligt tema. Den finns i KT 
40/05 och här intervjuas en stiftsadjunkt som skrivit en prästmötesavhandling om riter. 
Rubriken lyder ”Kyrkan måste återerövra riterna”, vilket antyder att riter är något värde-
fullt som gått förlorat. Riter behandlas som ett analysobjekt:  
 
- Något som ytterligare komplicerar bilden är att kyrkan oftast har en relativt ideologisk syn på riter. Man 
börjar i ideologin och tror sedan att den faller ut i en rit. Kyrkan ser inte alltid att ”i begynnelsen är riten”                                                                                              
     X lyfter även fram ritens olika tolkningsnivåer. Om vi försöker läsa av alla nivåerna får vi en rikare 
bild av ritens betydelse. Ett belysande exempel kan hämtas från dopet. Om prästen säger att dopet minsann 
inte är en namngivningsceremoni, lägger han/hon lock på en viktig del av människors sätt att nalkas riten. 
Det är ju oftast så att namngivningen är människors sätt att möta dopriten. 
     - När då prästen tar avstånd från användningsnivån och säger att det är hans/hennes ideologiska nivå – 
att barnet blir kristet och medlem i kyrkan – som är rätt medan de andras är fel, då har man byggt in en 
konfrontation kring riten redan från början. Sannolikt driver det människor bort från riten, säger han. 
    Varför är det så? 
     Jag tror inte att vi har haft riktigt bra redskap för att uppfatta och tolka det faktum att i riten kan många 
olika saker vara sanna samtidigt ur olika perspektiv. De flesta ser det, men från att se det och uppleva det 
som ett problem till att faktiskt bejaka det som något som tillhör ritens natur, det steget kan vara svårt att 
artikulera. 
     Lägg därtill det han kallar strukturnivån och bilden kompliceras ytterligare. Strukturnivån finns där 
vare sig vi bejakar den ideologiskt eller inte. Det är det som gör att människor ibland upplever att guds-
tjänsten ger dubbla budskap: när prästen står högt uppe i en predikstol och talar om Guds närhet. Då har 
strukturnivå och ideologinivå kommit i konflikt med varandra. 
 
I artikeln ges också uttryck för att gudstjänsten kan kopplas till upplevelser av ”tråkig-
het” eller ”stillhet”.  
     Andra exempel på uttryckssätt som jag låter omfattas av den psykologiska diskursen 
är: ”Många har soppmässan som sin fasta punkt” (KT 51-52/05), ”Jag tycker det är skönt 
och rogivande att gå i mässan” (KT 8/06). Om en konfirmationsgudstjänst sägs att ”Det 
var en jättestår dag (…) Så nervöst, så spännande och så allvarligt (…) Det blev en fin 
stund. Det var varmt och ombonat litet och privat. Jag var på bristningsgränsen till tårar” 
(KT 8/06). I KT 16/05 beskrivs vigslar som ”personligare och mer avspända (…) och 
högtidligare” p.g.a. att man i församlingen infört s.k vigselmusikkvällar för att förbereda 
blivande brudpar.  I KT 48/05 säger en person att ”Mässan var helt fantastisk, det var en 
otrolig känsla av närvaro och intensitet hos alla som deltog”. 
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    Den sociala diskursen är också ganska vanlig. Nedan ges tre exempel: 
 
I dagens kyrka är den mellanmänskliga relationen en nyckelfråga eftersom en av de stora frågorna för da-
gens människor handlar om hur vi hittar goda, långsiktiga, relationer när släktskapsband bryts upp och 
ifrågasätts. Då kan den mellanmänskliga relationen inte undertryckas i gudstjänsten. 
     Tvärtom är gudstjänsten ett sammanhang som skulle kunna ta emot våra behov att bli synliga, tala om 
oss själva och lyfta fram både glädje och smärta. 
  
- Idealet är när rit och relation möts. Då får man en levande gudstjänst i betydelsen levande relationer. 
Problemet har varit att gudstjänsten gjorts så högtidlig, stel och speciell att människorna inte fått plats. 
 
Glädje och gemenskap – nya mässors liturgi (rubrik). 
 
Den sociala diskursen är också ofta stark på”Familjesidan”. I KT 24/05 går det t.ex. att 
läsa om ett dop: ”Mormor K kunde som församlingens diakon läsa inledningsorden, be-
frielsebönen, texter och böner. Fadder M läste evangeliet och hällde i dopvattnet och 
mamma Petra läste tackbönen”. 
     Traditionsdiskursen (som inte sällan syns tillsammans med den sociala diskursen) 
kan exemplifieras med fölande citat: ”De fyra konfirmandernas familjer och vänner hade 
samlats för att var med om denna högtid” 
     Ibland tillåts även undervisningsdiskursen omfatta objekten. I Kyrkopraktikan (KT 
12/06) finns t.ex. en notis med rubriken ”Högmässa med kommentatorer”. Här går det 
att läsa: 
 
Varför finns det en syndabekännelse i gudstjänsten? Varför ser den ut som den gör? Det var några frågor 
som besvarades i en kommenterad högmässa förra söndagen i Vetlanda församling. 
     Gudstjänsten firades precis som vanligt men pausades fem gånger. Då berättade kyrkoherden X och 
ungdomsdiakonen Y vad prästen Z sysslade med. 
     - Vi gör det här framför allt för konfirmanderna. Men även kyrkvana församlingsbor vet inte riktigt vad 
allt betyder, säger Z. 
     Före klockringningen kläddes prästen i alba och stola inför församlingen medan kommentatorerna för-
klarade plaggens innebörd. 
 
Undervisningsdiskursen syns även i KT 12/06 när det talas om ”dopundervisning”, vil-
ken innebär undervisning i den kristna läran inför dopet. 
     Det finns flera artiklar eller notiser som beskriver invigningar av nya eller återöppna-
de kyrkor. Jag ser detta som ett uttryck för markeringsdiskursen. En av artiklarna finns i 
KT 27-28/05. Här står att Mora kyrka återinvigdes med ”pompa och ståt”. Sedan går det 
att läsa att: 
 
Biskop Y inledde öppnandet genom att banka på kyrkporten med en stav så att det ekade. Dörrarna öpp-
nades och en stor procession vandrade in i kyrksalen tillsammans med de omkring 800 besökarna. 
     Under mässan predikade biskopen och ett stort antal körsågare, både barn och vuxna, sjöng kända 
sommarpsalmer tillsammans med P, spelmän och instrumentalister. 
- Det var en tät stämning. Många tog emot nattvarden, tände ljus och fick en oljevälsignelse av biskopen 
 
(Här blir även den kultiska diskursen tydlig.) 
     Exempel på olika benmämningar på gudstjänster som syns i texten är ”minnesguds-
tjänst” för avlidna (KT 48/05), ”familjemässorna” ”midnattsmässa”, ”Katolsk mässa” 
och ”Betraktelsegudstjänst” (KT 12/06), ”Skärgårdsgudstjänster”, ”slåttergudstjänster” 
och ”vandringsgudstjänst” (KT 27-28/05), ”hembygdsgudstjänst”, ”stängningsguds-
tjänst”, ”Taizé-mässa”, ”Gospelgudstjänst” och ”vardagsgudstjänst” (KT 36/05), ”skör-
degudstjänst”, ”regnbågsmässa” och ”sinnesrogudstjänst” (KT 40/05), ”friluftsguds-
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tjänst” och ”ekumenisk gudstjänst (KT 32/05), ”påsknattsmässa” i 15-16/06 och ”fest-
gudstjänst” (KT 4/06). 
     Gudstjänster beskrivs även som inriktade mot särskilda teman, t.ex. ”Frihet i Kristus” 
(32/05) och i ”I Mästarens fotspår” (36/05), ”Barns utsatthet”, eller hedrande av männi-
skor som avlidit i olyckor. Det finns även notis (KT 44/05) som handlar om en konferens 
med temat ”Skuld, skam och förlåtelse i gudstjänsten”. Här tas även frågan om ”vilken 
människosyn som speglas i gudstjänsten” upp. 
     Den religiösa diskursen är betydligt starkare i denna del av tidningen än i de två tidi-
gare (nyhets- och opinionsdelen). Den återkommer oftare och upptar större plats. Nedan 
kommer jag därför ge stort utrymme för exempel på denna diskurs. I början ligger beto-
ningen på den teologiska och kultiska deldiskursen eftersom dessa är vanligast. Därefter 
ger jag några exempel på den religiösa erfarenhetsdiskursen och avslutar sedan avsnittet 
med ett par exempel på den religiösa handlingsdiskursen (som är mycket ovanlig i mate-
rialet). 
     I KT 52/05 finns den andra av de två längre artiklar som har riter som huvudsakligt 
tema. Den handlar om nyskrivna mässor, vilka jämförs med Handbokens. I denna finns 
flera exempel på den kultiska och teologiska diskursen: 
 
- Luther talar om nattvarden som syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men det är som om vi i Svenska 
kyrkan svalt de två sista orden och enbart sett syndernas förlåtelse. Om man betonar syndaförlåtelsen så 
starkt, finns det risk att allt fokus hamnar på att människan är syndig och fallen. Men försoningens centrala 
budskap handlar om att människan är försonad, upprättad och befriad, säger X. 
 
Men ändå är handboken föråldrad, inte minst språkligt, men även teologiskt när det gäller gudsbild och 
människosyn. Och det finns väldigt lite av människans plats och relation till omvärlden i handbokens li-
turgi, säger hon. 
           
En annan tydlig tendens är att bilden av Gud är mer mångfacetterad i de nya mässorna än i HB-86. Där 
dominerar bilderna av Guds makt, helighet och exklusivitet. I de nya mässorna är Gud annorlunda: helig, 
outsäglig, ofattbar, evig. Men Gud är också närvarande i människornas vardagliga liv. Och Gud beskrivs 
som en vän, tröstare och som närvaro. 
 
     Hon säger att författarna i allmänhet undviker benämningen ”Herre” alternativt ”Fader” och i stället 
använder begreppet ”Gud”. Ofta blir följden ett mer inkluderande språk, men i några mässor används Gud 
i det första ledet i den trinitariska formuleringen som följs av Kristus och Anden. 
     - Just där blir det problematiskt när man byter ”Fader” mot ”Gud”. Då haltar den trinitariska beskriv-
ningen. 
           
     Bilden av människan har breddats i de nya mässorna. Till skillnad mot HB-86, där människan fram-
ställs när hon bekänner sin synd, när hon ber om förbarmande och när hon lovsjunger Gud, så möter vi i 
de nya mässorna en människa som har ett större livsutrymme. Vid sidan av att lovsjunga och tacka Gud, 
betonas också hennes ansvar för och relation till omvärlden, till människorna och samhället, till natur och 
miljö. 
 
 - I förlåtelsebönerna är det inte enbart den individuella synden som lyfts fram utan även människans till-
kortakommanden, vad människan inte kan, vill eller orkar göra för att bidra till en bättre värld. 
 
     När det gäller kristologin visar de nya mässorna att de hellre betonar relationen mellan Kristus och 
människan än talar om Kristus lidande, död och uppståndelse. Evigheten får också vänta. Mässorna hand-
lar om livet på jorden nu och i den närmaste framtiden. Livet bortom döden är inget aktuellt tema. 
 
 - Man ser också på nattvarden som en fest, en kärlekens och gemenskapens måltid. 
 
I KT 51-52/05 finns en beskrivning av en annan mässa. Den kultiska diskursen är tydlig: 
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Mässan inleds med Härlig är jorden. Efter välkomsthälsning, textläsning och predikan utbryter organise-
rat kaos. Samtidigt pågår nattvard och ljuständning. De som vill skriver bönelappar, lägger ner sina be-
kymmer i form av en sten på ett kors, får enskild förbön eller sjunger. (…) Mässan avslutas med Tryggare 
kan ingen vara. 
 
 Den religiösa diskursen är ofta stark i bokrecensioner. Nedan ges flera exempel: 
 
Efter 16 år lämnar X i höst sitt uppdrag som biskop i Strängnäs. En av de frågor han drivit hårdast har va-
rit att det ska firas mässa varje vecka i samtliga stiftets församlingar. Han har hämtat stöd för sin uppfatt-
ning ibland annat fornkyrklig och östkyrklig teologi. Sina tankar vidareutvecklar han nu i En liten vägled-
ning till nattvarden. 
     Jonson ger en ingående genomgång av nattvardens historia. En förhistoria fanns redan i den judiska 
gudstjänsten. Att dela bröd och vin är en form av tacksägelse. Det fornkyrkliga ordet för nattvard – euka-
risti – kommer också av det grekiska ordet för tack, eucharistó. 
     I en tid när kyrkobesöken minskar, har antalet kommunikanter radikalt ökat de senaste hundra åren. Jo-
nas Jonson talar till och med om en nattvardsväckelse inom Svenska kyrkan. Men det är skandal att alla 
kristna ännu inte kan fira nattvard tillsammans. Så länge detta inte kan förverkligas lever alla kyrkor med 
en ”ofullkomlig eukaristi”, skriver han. 
 
I första stycket beskrivs nattvarden som något som p.g.a. av teologiska skäl bör firas var-
je vecka i en församling. Denna teologiska diskurs avlöses i andra stycket av en kultisk 
diskurs (som är ovanligt tydlig). Nattvarden är ”en form av tacksägelse”. I tredje stycket 
beskrivs nattvarden som något som bör kunna firas tillsammans med alla kristna.  
      En annan bokrecension handlar om predikan (KT 51-52/05). Här illustreras både den 
teologiska och religiösa erfarenhetsdiskursen. Det står bl.a. att boken är: 
 
en kontroversiell instruktion i vad författaren menar att predikan egentligen borde vara. Utan att ta hedern 
av sina motståndare i ämnet skriver sig författaren tydligt in i en tradition där det är de stora orden som ska 
värna predikan. (…) författarens sammanställning [blir] en partslinlaga för en predikan med bibelordet 
som tydlig källa, med traditionen och trosregeln som kungsväg för tolkning och med trons födande och 
närande genom Andens verk som väsentligt för predikans utövande. 
     Dessa stora ord om predikan kan av en läsare uppfattas olika. Jag kan tänka mig dem som inte ens äger 
förmåga att längre lyssna till en plädering för predikan som Guds ord och med Guds egen aktivitet som 
predikans främsta resurs och möjlighet 
 
     I en bokrecension i KT 4/06 blir den kultiska diskursen ovanligt tydlig när det står att 
”Det centrala i X:s sätt att se på kyrkan är sakramenten. Genom sakramenten förkunnar 
kyrkan att det gudomliga blivit människa. Dopets vatten och nattvardens bröd är mer än 
mänskliga tankar, de är gudomlig materia”. Dessutom står att ”Det går heller inte att 
vara kyrka med bara ord. Det måste finnas handling, materia och gemenskap”. Här ser 
det ut som en diskursiv kamp äger rum mellan den teologiska och kultiska diskursen 
(och ev. även den religiösa handlings- och erfarenhetsdiskursen). 
    Ett liknande resonemang finns i en artikel i Kyrkopraktikan (27-28/05), där bl.a. barns 
förhållande till riter diskuteras. Den kultiska diskursen blir tydlig när det står att en viss 
person ville ”att alla barn skulle få möjlighet att leka de heliga handlingarna för att förstå 
den gudomliga verkligheten på ett djupare plan än den förnuftsmässiga”. En intervjuper-
son säger att ”Vi behöver (…) få göra egna erfarenheter av tron med alla våra sinnen. 
     I KT 12/06 finns en artikel som handlar om katekumenatet i en församling. I denna 
finns exempel både på den kultiska och den religiösa erfarenhetsdiskursen, vilket ex-
emplifieras nedan: 
 
Vid en särskild välkomstgudstjänst i kursens början får katekumenerna frågan vill ni vandra vägen? Med-
vandrarna tillfrågas: vill ni stödja och vara förebedjare? Till och med församlingen kopplas in – den får 
frågan: vill ni ta emot dessa? (…) Katekumenerna gör alltså tidigt ett stort ställningstagande. (…) För en 
del är det en markering: ’ja, jag vill lära känna Gud’  
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Nu fick jag en kallelse – det var så klart att det här är min väg, det är här jag ska gå.  
 
Det har varit en lång process till ett ja, men det var rätt att döpas, det är inget som jag ångrar eller tvivlar 
på, det är något värdefullt.  
 
Och när församlingen ser människor ta steg i tron i gudstjänsterna kan det väcka frågor i en själv: var be-
finner jag mig? 
 
I en bilaga i KT 4/06 finns en annan artikel som beskriver en specifik mässa – Via mys-
tica. Rubriken är ”Din egen personliga Jesus”, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för 
den religiösa erfarenhetsdiskursen som även återkommer i tredje exemplet nedan. I de 
två första syns den kultiska respektive teologiska diskursen. 
 
Årets liturgi, som är sammansatt av prästerna Z, Q och W, har en tydlig centrering på Jesus. 
 
 - Via mystica tar upp hela frälsninghistorien med syndafall och arvsynd och hur Gud blir människa 
 
Via mystica betyder mystikens väg, och som en röd tråd genom den går detta att vara på väg. Det syftar på 
den första kända benämningen på Jesu efterföljare som ”de som hör till Vägen”. Typiskt för människan är, 
menar folket bakom Via mystica, att alltid vara i rörelse. Dels i den konkreta vardagliga stressen mellan 
jobb, skola, hem, fritid och så vidare. Dels på den mystiska inre vägen – Via mystica – i en vandring till 
och med Gud. 
 
I en notis (KT 27-28/05) om en diakon- och prästvigning i Karlstads domkyrka blir den 
religiösa erfarenhetsdiskursen ovanligt tydlig. Här går att läsa att en biskop ”betonade 
framförallt allvaret i kallelsen”, något som följdes upp detta uttalande: ”Gud har vidrört 
er och kyrkan har kallat er till tjänst. Ni har ställt er till förfogade för att låta er brukas av 
Gud själv. Ni står här för att ni vill säga ja. Uppgiften ni får är stor”. 
     I KT 40/05 finns ytterligare ett tydligt exempel på den religiösa erfarenhetsdiskursen: 
 
I den mänskliga gudstjänsten måste alla livets tre grundrelationer få plats, menar X. Det handlar om rela-
tionen till Gud, till medmännsikan och till mig själv, de relationer som Jesus lyfter fram i det dubbla kär-
leksbudet. Då ställer vi gudstjänsten på samma grund som själva det goda mänskliga livet. 
 
I KT 27-28/05 finns en krönika som är skriven med ”glimten i ögat” och det är därför 
oklart hur pass allvarligt menad den är. Den religiösa erfarenhetsdiskursen kan lätt iden-
tifieras när det står att en viss pastor ”aldrig varit främmande för att improvisera och på 
så sätt ge Anden fritt spelrum i gudstjänsterna”. Under gudstjänsten säger pastorn dess-
utom: ”Kanske Herren har gett dig något ord att dela med oss här idag?”      
     I en bilaga till KT 8/06 som handlar om mission finns en introduktion, i vilken man 
bl.a. kan läsa att ”Mänskliga rättigheter på FN-språk, människans okränkbara värde och 
värdighet på trons språk, utmanar med tydlig röst nationer och kyrkor att omsätta tal i 
konkret handling. Med X:s ord i nattvardsbönen ber vi om detta: ’Uppenbara för oss ditt 
bords hemlighet – ett enda bröd och en enda mänsklighet’”. Här sker alltså en samman-
koppling av den kultiska och den religiösa handlingsdiskursen. 
     Den religiösa handlingsdiskursen (som annars är mycket ovanlig i mitt material) gör 
sig även gällande i flera artiklar inne i bilagan. I en artikel om Liberia berättas om en 
gudstjänst att ”Efter två timmar var det dags för den tredje kollekten! (…) Det var offer-
gång och de dansade fram med stora leenden, berättar X och Y, och jämför denna givar-
glädje med hur vi ibland snarast funderar över hur lite vi ska ge”. Två andra artiklar 
handlar om konserter som anordnas för att samla in pengar till välgörande ändamål. 
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     Sammanfattningsvis är den religiösa diskursen betydligt starkare  i denna del än i 
nyhets- och opinionsdelen. Samtliga fyra deldiskurser syns i materialet, särskilt den kul-
tiska och teologiska. Det är dock förvånansvärt lite djupgående teologiska resonemang 
som förs. När det gäller t.ex. frågan om VA, som för övrigt inte alls får samma utrymme 
här, skulle man kunna tänka sig att företrädare för olika ståndpunkter kunde få möjlig-
het att verkligen redogöra för sina teologiska argument. Så är det dock inte. Ett ställe 
där den religiösa diskursen ofta syns särskilt tydligt är i bokrecensioner. Andra diskur-
ser som syns tydligt är den ekumeniska, den kulturella, den psykologiska, den sociala 
och den juridiska. 
 
Rum i fördjupande artiklar 
I en notis i KT 32/05 står kyrkorummet i fokus. Rubriken lyder ”Konferens om kyrko-
rummet”. I texten går att läsa: 
 
Vad gör vi med kyrkorummen, och vad gör de med oss? (…) 
     - I alla de nordiska länderna sker en tydlig förändring när det gäller synen på kyrkorummet – och där-
med också bruket av rummet. Vilken betydelse har kyrkorummet när vi deltar i en gudstjänst och lyssnar 
på en predikan? Lyssnar på Mozarts Requiem? Turistar? Och var och hur fattas besluten om kyrkorum-
mens utseende och framtida funktion? Detta är viktiga frågor för alla de nordiska länderna i dag 
 
Här framgår att kyrkorummet har någon form av innebörd. Det är dock oklart vilken typ 
av innebörd det är frågan om.  
     Den juridiska diskursen är tydlig även i denna del av tidningen. Ett exempel finns i 
KT 8/06 där en artikel presenteras med texten ”Bildstrid. I Värmland har frågan om iko-
ners vara eller icke vara i kyrkorummet fått ny aktualitet”. Nedan ges ytterligare tre ex-
empel: 
 
Ytterst är det församlingen som förfogar över sin kyrka. Men om man ska göra förändringar fordras läns-
styrelsens tillstånd, allt enligt kulturminneslagen 
 
I september förra året smyckades altaret i Östra Ämterviks kyrka med ikoner. Men församlingen hade inte 
begärt tillstånd hos länsstyrelsen för att sätta upp ikonerna. (…) Men som ett led i beslutsfattandet, skrev 
länsstyrelsen i sin tur till domkapitlet i Karlstad och begärde att få domkapitlets syn på hur man förhåller 
sig till ikoner i kyrkor 
 
Borde Svenska kyrkan på nationell nivå komma med direktiv om hur församlingarna ska göra när det ex-
empelvis gäller ikoner i kyrkorummet? 
 
I KT 24/05 finns i Kyrkopraktikan ett antal artiklar, i vilka säkerhetsdiskursen är stark. 
Dessa presenteras så här: ”En färsk kartläggning visar att kriminella nätverk har speciali-
serat sig på att stjäla kulturföremål från kyrkor. De förbereder sig mycket noga men det 
finns sätt att skydda sig”. Just begreppet ”kulturföremål” är det vanligaste begreppet för 
att benämna de rumsinventarier som utgör stöldbegärligt gods. Vid sidan av säkerhets-
diskursen är därmed den kulturella diskursen dominerande i artiklar som rör detta ämne.  
     En av artiklarna har rubriken ”Stölden skärpte vaksamheten i Skokloster kyrka”. Den 
handlar om att det år ”2002 stals ett Kristusansikte i trä från Skoklosters kyrka. Det 
ovanliga konstverket från 1300-talet hade hängt på en spik i kyrkan i flera hundra år när 
det blev stulet”. Här konstrueras således ett Kristusansikte som ”ett konstverk”.  
     Något som också berörs i de aktuella artiklarna är hur man ska kunna skydda sig mot 
stölder. Det kan handla om fastsättning och inlåsning av föremål. Att bevaka kyrkan och 
vara observant är andra sätt. I Kyrkopraktikan 8/06 finns en notis om en bok, i vilken 
författaren vill ”visa hur varje församling kan vidta effektiva åtgärder för att skydda sin 
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kyrka från skadegörelse, stöld, brand och andra problem”. Uttrycket ”sin kyrka” skulle 
kunna betraktas som ett uttryck för relationsdiskursen.  
     Den praktiska diskursen gör sig ibland påmind. I Kyrkopraktikan (KT 36/05) som 
handlar om uppvärmning av kyrkor går det t.ex. att läsa att ”Våra gamla kyrkor byggdes 
inte för att bli uppvärmda. Samtidigt kräver dagens kyrkbesökare vardagsvärme under 
gudstjänsten”. Här går det även att se att gudstjänsten konstrueras som något besökarna 
kan ”ha krav på”, vilket kan ses som ett uttryck för konsumtionsdiskursen. 
     Den kulturella diskursen är vanlig i denna del av tidningen. Det finns många exempel 
på hur kyrkorummet beskrivs som en plats för konst- och teaterarrangemang. I två av 
numren (51-52/05 samt 12/06) finns t.ex. artiklar om ”en ny skulptur i Uppsala domkyr-
ka” som föreställer Maria. Större delen av artiklarna utgörs av en analys av detta ”konst-
verk”, vilket kan illustreras av följande textavsnitt: ”Det vilar i Marias blick. Hon som 
står i gången längst in i Uppsala domkyrka, bakom högaltaret. Det är som om Maria bara 
har passerat och stannat till mitt i steget. Som om hon egentligen inte vill bli sedd. Nu 
riktar hon sin blick mot det mittersta bakre koret: det som var hennes men blev Gustav 
Vasas krypta”. 
      Den musikaliska diskursen syns på flera ställen. I t.ex. KT 4/06 och 16/05 konstrue-
ras kyrkorummet som en lokal för olika musikarrangemang. Det står att ett kyrkorum 
”erbjuder rymd och resonans åt den storartade musiken”.  
     Traditionsdiskursen kan lätt identiferas i en artikel i KT 51-52/05 med rubriken ”An-
rik krubba grannlaga bygge”. I ingressen står att ”Julkrubban i Ersta kyrka vilar på färsk 
mossa och en 100-årig tradition”.  
     Det finns också flera exempel på den religiösa diskursen. I artikeln som behandlades i 
stycket ovan är den kultiska diskursen stark. Det går t.ex. att läsa att man byggt upp 
”stallet där Maria och Josef sitter med sitt lilla Jesusbarn. Och över hela härligheten ly-
ser Betlehemsstjärnan. På ett bord bredvid väntar de tre vise männen”. En intervjuperson 
säger att det är roligt att ”bygga upp ett landskap kring Kristi ankomst”. En annan inter-
vjuperson säger att ”Det är en stor förmån att få gestalta något som är så verkligt och 
viktigt, så att andra får ta del av budskapet”.  
     I KT 15-16/06 finns en bokrecension om en konstnär som producerat mycket kyrko-
konst. I texten står att ”Konstnärens person och idéer är oväsentliga för kyrkokonsten. 
Den ingår i ett större liturgiskt sammanhang och konstnärens roll är förkunnarens”. Det-
ta ser jag som ett exempel på en kultisk diskurs, något som även gäller en bildtext: ” 
Målningen framställer Sakarias, Marias och Symeons lovsånger”. 
     I artikeln om ikoner (se ovan) står att ”Syftet måste vara till församlingens uppbyg-
gelse och att det stämmer med den estetiska och andliga tradition som kyrkorummet ta-
lar”. Här syns att kyrkorummet kan betraktas som ett subjekt som förmedlar andliga vär-
den. Den teologiska diskursen gör sig påmind när det står att ”Det finns ingen teologisk 
reflektion över detta inom Svenska kyrkan (…) Därför hade man även med föreläsare 
(…) som föreläste om den bildtradition som finns i Svenska kyrkan (…) I luthersk tradi-
tion är bilden ett åskådningsobjekt som vi sätter upp för att titta på. I österländsk tradi-
tion är ikonen ett sätt att uttrycka den gudomliga närvaron i rummet”. Här kan en diskur-
siv kamp mellan den teologiska och religiösa erfarenhetsdiskursen anas. 
     I en informationsnotis i KT 24/05 finns en beskrivning av ett konstverk. Detta funge-
rar som ljusbärare och den kultiska diskursen blir tydlig när det står att: ”Centrum i ljus-
bäraren är jungru Maria som håller fram Kristus för oss. Runt skulpturen välver sig en 
förgylld båge som binder samman skulptur, ljushållare och underlag. I KT 15-16/06 
finns en notis om ett annat konstverk, i vilken det går att läsa att: 
 
En fisk som påminner om dopet har invigts vid en familjemässa i Martin Luthers kyrka (…). Dopfisken 
symboliserar Jesus. Stimmet som simmar efter är alla barn som döpts i församlingen under året. 
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     - Vi ville ha en egen dopsymbol i kyrkan, därför valde vi en fisk som ju är en gammal kristen symbol. 
Stimmet visar på kyrkans gemenskap 
  
I den ena av artiklarna om konstverket av Maria (se ovan) finns en ingress som lyder: 
”På lördag är det Marie bebådelsedag. Den här dagen fick Maria veta av ängeln Gabriel 
att hon var havande med Jesus”. Det står även att ”Marias inre är förankrad, hon vilar i 
Gud”, vilket skulle kunna betraktas som ett uttryck för den religiösa erfarenhetsdiskur-
sen. 
     Denna diskurs är även tydlig i en intervju med en författare (KT 20/05) där det  fram-
kommer att hon ”går dit anden är starkast, det kan vara en svensk bykyrka”. Samma sätt 
att uttrycka sig finns på ett annat ställe där det står att hon skriver om kyrkor som ”har 
anden kvar”. Dessutom säger författaren att hon söker sig till katolska kyrkan, bl.a. för 
att man inte, som Svenska kyrkan, har släppt in vardagen i kyrkan”.  Kyrkan beskrivs 
senare även som ”en träningslokal för samvetet”.  
     I KT 15-16/06 finns en bilaga bestående av flera artiklar om Gravkyrkan. I en inle-
dande text dominerar den kultiska diskursen: 
 
Denna påsk har vi valt att göra en hel bilaga från platsen där allting timade – Jesu grav och Gravkyrkan i 
Jerusalem. Våra medarbetare X och Y fick en unik inbjudan att uppleva och skildra vad som händer på 
natten när alla turisterna gått till hotellet. (…) Då avlöser gravkorets väktare – franciskaner, greker och 
armenier – varandra enligt strikta scheman. En ibland spänd, men ändå beständig samlevnad. Ett egensin-
nigt helgande av ett och samma mysterium. 
 
Den längsta artikeln sträcker sig över flera sidor och är strukturerad efter olika tidpunk-
ter på dygnet. Den kultiska och praktiska diskursen dominerar. Av utrymmesskäl har jag 
koncentrerat mig på den förstnämnda. Rubriken lyder ”Här tystnar aldrig bönen” och i 
ingressen står att ”Dygnet runt pågår gudstjänsterna i Heliga gravens kyrka i Jerusalem. 
Kyrkans Tidning har delat dag och natt med munkarna som bor och arbetar där”. Nedan 
ges exempel på textavsnitt som förekommer i artikeln: 
 
Arman börjar värma ett galler med hårtork. Det ligger över en bytta med vatten och används för att männi-
skor ska kunna lämna tända ljus vid den plats där Maria stod när hon såg sin son korsfästas. Nu måste gall-
ret befrias från dagens stearindropp.  
 
detta är den centrala platsen i hela kristendomen. Det var här vår herre Jesus Kristus dog för oss, och upp-
stod igen. Det är en stor ära att få tjäna här.  
 
De som lever i Gravkyrkan har nämligen bönen som sin huvudsakliga uppgift. Ett bedjande som uttrycks i 
allt från tidegärden till att städa kyrkan och hjälpa turister och pilgrimer till rätta.  
 
 Vi går upp ett par våningar och in i Gravkyrkan, högt upp i det övre galleriet tio-tolv meter över kyrkgol-
vet där graven står – en tvårums friggebod i marmor. Vi är i rotundan under kupolen (…) Eftersom han 
ändå inte tänker gå och lägga sig ännu på en stund, vågar jag fråga fader L om han kan ge mig 20 minuter 
ensam i graven. 
     21.15, inne i graven. Doften av de röda rosorna fyller gravrummet, stenbädden luktar av rökelse och ol-
jor från århundradens tillbedjan. Gud och jag vet att jag inte är någon storstilad bedjare, men att på knä där 
vår Herre besegrade döden i all enkelhet få samtala med honom om ett och annat [Religiös erfarenhets-
diskurs] är en stillsam och omtumlande upplevelse som bara inte låter sig beskrivas. På väg ut igen klap-
par jag i förbifarten stenen i förrummet, den sten som sägs vara ett fragment av den stora bumling som 
stängde graven och som änglarna rullade undan när Kristus hade uppväckts  
 
Nästan omärkligt glider deras aftonbön över i den gudomliga liturgin, den ortodoxa högmässan. Fram till 
halv tre är Jesu grav grekisk och bara grekisk. (...). Sången klingar oavbrutet, rökelsekaren svänger och det 
blir allt tydligare att denna Gravkyrka först och främst är ett bönehus, inte en turistattraktion [arrange-
mangsdiskurs].  
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Strax före fem får nattvardsgästerna (…) komma in från Änglarnas kapell för att dela måltiden  
Franciskanerna startar sin dagliga procession runt hela kyrkan. Den vandring med rökelse som de andra 
klarar av på tio minuter mitt i natten tar nu tre kvart. Med vaxljus i handen för att kunna läsa sångtexterna 
besöker bröderna kyrkans alla altare och ber, följda av en allt större grupp pilgrimer. När de gått varvet 
runt har gruppen vuxit från tio munkar till minst hundra personer som ber, sjunger och bär på ljus.  
 
Nu tar han med oss ner till S:ta Helenas kapell som ligger snett under Golgata, en lång trappa ned från 
markplan. Helena var mor till kejsar Konstantin som lät bygga den första Gravkyrkan på 330-talet. Innan 
bygget inleddes var hon själv där och grävde, varvid hon sägs ha hittat det ursprungliga korset. 
 
Väl uppe i markplan igen ser jag en ung kvinna med sjal på huvudet stå inne i Begabbelsekapellet som 
rests till minne av hur Jesus hånades av soldaterna.  
 
Några dagar tidigare hörde jag historien om hur inte minst ryska prostituerade kvinnor kommer hit i allt 
större grad för att be (…). Här berättar kvinnorna för gud om sitt hårda liv, här bekänner de sina synder 
och här har många av dem, sägs det, hört Herren tala ömt till dem [Religiös erfarenhetsdiskurs] (…). 
 
Grekerna drog över lite, men nu har armenierna fått tillgång till graven. Växelsången mellan fader G och 
fader S tillsammans med de tre lekmännen stiger mot kupolen. Det är vackert, det är medryckande och den 
kulna natten fylls av liv. Mot slutet får vi alla ta emot en bit bröd, inte det invigda nattvardsbrödet men ett 
bröd från Herrens bord.  
 
Samtidigt startar dagens första katolska mässa. En ny dag har grytt och det ständiga bedjandet fortsätter i 
Heliga gravens kyrka, världens största bönehus. 
 
På varje sida i bilagan finns även ett antal bildtexter. Några av dem redovisas nedan.  
 
Rökelsevandring. Två gånger per dygn vandrar en grek, en armenier och en kopt runt med rökelsekar till 
alla altare – kyrkan förbereds för gudstjänst. 
 
Svepningsstenen. Där Jesus smordes och sveptes efter sin död häller pilgrimer ut olja som sedan torkas 
upp med dukar som tas med hem. 
 
Golgata. Genom ett hål i golvet under altaret når man den klippa där korset stod, och som blivit alldeles 
slät av alla ömsinta händer. 
 
Gudomlig liturgi. I grekernas gudomliga liturgi bärs bröd och vin runt graven. 
 
I en annan artikel med rubriken ”Uppståndelse” berättas om påskfirandet i anslutning till 
Gravkyrkan. Den kultiska diskursen dominerar även här. Ingressen lyder ”Påsk i Jerusa-
lem. Gatorna korkas igen av korsprocessioner och kyrkorna fylls av pilgrimer som delar 
Jesu död och liv.” I texten står att de ”vandrar Via Dolorosa på väg till Heliga gravens 
kyrka, Gravkyrkan, där både Golgata och graven finns.” Längre ned skrivs att: 
 
Långfredag är det gravläggning. Vägg i vägg med Gravkyrkan, med ingång från Parvis [kyrktorget], ligger 
den grekisk-ortodoxa S:t Jakobs kyrka, församlingen består av palestinier och gudstjänsterna firas på ara-
biska. Som så ofta i ortodox teologi betonas livet och triumfen, Jesu ”kista” är en drygt meterlång glaslåda 
på stativ fylld med eterneller. Vartefter de kommer till kyrkan går gudstjänstfirarna fram och kysser kistan, 
många lägger färska blommor uppe på den och kryper sedan under kistan. Mot slutet av gudstjänsten förs 
kistan ut på Parvis, där den bärs runt torget tre gånger. 
 
     Redan på påskaftonen firar de ortodoxa kyrkorna Guds seger över döden, i Heliga eldens fest i Grav-
kyrkan. (…) Jesu grav är en liten tvårumskiosk i marmor, placerad mitt i rotundan i kyrkans västra del. På 
vardera sidoväggen i förrummet, Änglarnas kapell, finns ett runt hål där otända ljus skyfflas in. De tjänst-
görande vakterna – armenier, syrianer och kopter vid södra väggen, greker och ryssar vid den norra – har 
fullt sjå att ta emot och skicka vidare alla ljus som människor ger dem. Rummet längst in är själva graven, 
med en bädd av mormor som doftar av rökelse, olja och rosor. (…) Strax efter klockan två skickades brin-
nande ljus ut genom hålen. Människorna närmast tänder sina ljus på dem och nästa led tänder sina ljus på 
deras och så sprider sig elden i kyrkan. 
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     Berättelserna går isär om vad som händer där inne i graven, dit ingen utomstående kan se. Grekerna 
hävdar att undret verkligen sker att Gud själv antänder ljusen som ett bevis på segern över döden. (…) 
Armenierna däremot betonar det symboliska värdet i Heliga eldens fest och förklarar att elden kommer 
från en oljelampa inne i graven.  
 
     Tolkningarna må gå isär, men Heliga eldens fest är ett faktum, ett storartat skådespel och för pilgrimen 
en påminnelse om Guds seger över döden. 
 
I det näst sista exemplet talas om ett eventuellt mirakel, vilket kan ses som ett exempel 
på den religiösa erfarenhetsdiskursen. 
     En annan artikel innehåller ytterligare ett tydligt exempel på den kultiska diskursen: 
”Det är ett hedersuppdrag, vi är stolta över att få vakta en av de heligaste platserna i 
världen”.  
 
     Avslutningsvis konstaterar jag att även när det gäller rum i fördjupande artiklar är 
den religiösa diskursen betydligt starkare än i nyhets- och opinionsdelen. Personligen 
hade jag dock trott att ”heligheten” i kyrkorummet skulle få större genomslag i texterna. 
I bilagan om Gravkyrkan genomsyras hela texten av den kultiska diskursen, men så är 
det inte i övriga artiklar. Detta ligger i linje med att den religiösa diskursen även tidiga-
re (i nyhets- och opinionsartiklar) har förstärkts när kontakter med andra kyrkor be-
handlats. Ett annat skäl är att Gravkyrkan troligtvis är den heligaste platsen inom 
kristenheten. Andra starka diskurser är säkerhetsdiskursen samt den juridiska, kulturella 
och musikaliska diskursen. 
 
Rum, riter och ritualer i ”i söndags” och ”inför söndagen” 
I varje nummer av Kyrkans Tidning finns en sida som ser ungefär likadan ut. Den består 
av två delar, ”i söndags” och ”inför söndagen”.  
     I den förstnämnda redogörs för en gudstjänst (eller annat kyrkligt arrangemang) som 
nyligen ägt rum. Ofta dominerar den kultiska och/eller teologiska diskursen sida vid sida 
med arrangemangsdiskursen och/eller den musikaliska diskursen. Tyngdpunkten mellan 
dessa kan dock se olika ut i olika artiklar.  
     ”Inför söndagen” utgörs av texter med syftet at förbereda läsaren inför den komman-
de söndagens gudstjänst. Först anges alltid de aktuella bibeltexterna. Därefter kommer 
ett antal texter som på något sätt anknyter till dessa. Den första utgörs av en betraktelse 
som kallas ”till eftertanke” Här görs ofta en sammankoppling mellan kristen tro och nå-
gon vardaglig eller samhällelig angelägenhet. I en spalt som kallas ”liturgins rötter” do-
minerar ofta den historiska samt den kultiska och/eller den teologiska diskursen. Dessut-
om finns alltid en bön och en psalm som kan betraktas som uttryck för den kultiska dis-
kursen. I en kort kommentar till en bibeltext (”bakom bibeltexten”) dominerar den teo-
logiska diskursen. De olika delarna brukar diskursmässigt se ganska lika ut i de olika 
numren av KT och jag nöjer mig därför med att ge exempel på några få texter. 
     Nedan ges ett exempel på en ”i söndags”-artikel (KT 16/05) där den kultiska och teo-
logiska diskursen dominerar, men där man också kan se arrangemangsdiskursen och den 
musikaliska diskursen. Ev. kan även den religiösa handlingsdiskursen identifieras i sista 
meningen. 
 
”Såsom ska ordet vara” 
”Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig”, sjöng barnkören Tonfiskarna där de 
stod framför altaret. Med inlevelse, handrörelser och maracas fick de hela församlingen att le. Sjöng gjor-
de också Motettkören och Lötenkören. De använde sina stämband ordentligt och den maffiga orkestern 
framför körerna gjorde inte saken sämre. Sånger där det upprepande budskapet var att man är älskad och 
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värdefull kändes mycket sköt att lyssna till. Strax före predikan uppmanades barnen att följa med en trappa 
ner. Där väntade olika söndagsskolor att gå till efter vilken ålder man vari. 
     Därefter steg KG fram och tittade med vänlig blick ut över församlingen och sedan stoppade han likt en 
munk in händerna i ärmarna. ”Att det ska vara så svårt men ändå så enkelt att älska”. När han talade an-
vände han korta pauser vilket gav tid för eftertanke åt lyssnaren. Hammar förklarade att den som inte äls-
kar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Han talade även om den svåra konsten att älska utan att äga. 
Den ortodoxa teologin berättade han också om och den sammanfattade han med ett ord – såsom: ”Såsom 
fadern har älskat oss ska vi älska varandra. Såsom ni vill bli behandlade ska ni behandla andra”. 
     Under nattvarden sjöngs taizé-sånger och andra lovsånger och det blev ett ypperligt tillfälle att fundera 
vidare kring vad KG Hammar sa i sin predikan. Gudstjänsten avslutades med att två nyankomna missionä-
rer kom fram för att hälsa från de kristna församlingsborna i El Salvador. 
 
I texten ovan är den religiösa diskursen ovanligt stark även för att vara en ”i söndags”-
artikel. Ofta är arrangemangsdiskursen starkare, vilket exemplifieras med texten nedan 
(KT 27-28/05): 
 
Vädret kunde inte vara bättre. Sol, värme och salta vindar från havet. Det är 61:a året i rad som Hönö-
konferensen arrangeras, och i vanlig ordning måste gudstjänstbesökarna vara på plats i tältet ungefär en 
timme innan för att få vettiga sittplatser. Annars kan man förvisso göra som många andra – sitta i gräset 
utanför, i tältet eller husvagnen. Eller ligga på klipporna och lyssna på närradion. 
     I den ljumma söndagskvällen är det N, pastor i Fiskebäcks missionsförsamling, som predikar. I värmen 
är det svårt att koncentrera sig, men N börjar rakt i vardagen, med det kritiserade tv-programmet Idol 
2004. Som han och många med honom inte kunde låta bli att titta på när det sändes. 
     - Vad är det som är så lockande med att se en postkille från Umeå bli sångstjärna? Frågar han, och kon-
staterar att programidén är omåttligt populär: 
     Vanlig Svensson går igenom olika saker och kommer ut förändrad på andra sidan. Men att det är något 
mer än bara underhållningen som lockar oss, tror N. 
     Programmet knyter an till en slags djupt liggande längtan efter att dolda förmågor ska förlösas, att en 
ny identitet ska komma fram. En längtan efter förvandling. Hur vågade till exempel stjärntydarna ge sig ut 
på sin märkliga resa den där natten för länge sedan? Jo, därför att de anade att de skulle få möta något 
stort, något som skulle förändra allt. 
     - Så är det att möta Jesus. Hos honom får du plötsligt upptäcka vem du innerst inne är. 
     Och det är igen främling du möter, påminner N. Gud har sett dig genom alla år, och väntat på dig. Att 
möta Jesus är som att komma hem. 
 
I ”inför söndagen” i samma nummer har ”till eftertanke” rubriken ”Bönens jordmån är 
tystnaden”. Inte på något annat ställe i det analyserade materialet har den religiösa erfa-
renhetsdiskursen blivit så tydlig som i slutet på denna text. Den påminner en hel del om 
vad Lönnebo skrev i sin bok ”Religionens fem språk”: 
 
Hos M, den amerikanske författaren och trappistmunken läser jag följande dagboksanteckning (…): ”Den 
viktigaste plikten: att söka sammanhang, klarhet, medvetenhet, så långt det är möjligt. Inte bara samman-
hang och klarhet på en mänsklig nivå, utan sådan som föds ur tystnad, tomhet och nåd.” 
     Thomas Merton levde ett stundtals mycket aktivt och splittrat liv så trappistmunk han var. Och just där-
för har han så mycket att säga oss som lever ute i det aktiva livet. 
     I detta aktiva liv lever och verkar vi på en mer eller mindre ytlig nivå och detta gäller ofta även vår bön 
och vårt andaktsliv. Kanske har vi någon gång testat att sänka rösten och blivit överraskade av resultatet, 
när vi förankrat den lite längre ner i oss själva. På samma sätt kan vi faktiskt ”sänka” bönen. Vi kan be ut-
ifrån en lägre punkt inom oss själva. Vi kan förankra dess fäste djupare ner. Vi kan ropa till Gud och vi 
kan tillbedja från en djupare nivå i oss själva och därifrån rikta vårt Ära och vårt Herre förbarma. 
     Den tystnad som M talar om kan vara en hjälp till detta. Att ta sig och att ge sig en stund av inre tystnad 
som ett utrymme för bönen. Så kan vi öva tystnad och uppsöka den så att tystnaden kan bli en plats och en 
jordmån för bönen. 
     Kanske leder detta endast till den tomhet som Thomas Merton också talar om. Ett slags tom stumhet i 
en tystnad där Gud inte tycks finnas. Då tar vi mod till oss och väntar. Vi förblir där i en stilla väntan och 
även denna tysta väntan är bön. Ja, just denna förbidan är bön. Så bereds vårt inre för Gud. Till en plats för 
delaktighet och för källan som Jesus talar om. 
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     Somliga har fått erfara den källan och dricka ur den liksom andra har fått erfara det ljus som omgav Je-
sus på förklaringens berg. Kanske får vi erfara detta. Men vare sig vi får göra det eller ej är det en stor 
glädje i denna väntan ty vi vet att den vi väntar på redan är där. För oss men också före oss. 
 
Bönen i samma nummer lyder: ”Herre, hjälp mig att finna den tystnad som är bönens 
plats” 
 
I ”bakom bibeltexten” i KT 16/05 analyseras Galaterbrevet 5:13-18: 
 
Paulus är både arg och hotad när han skriver Galaterbrevet. Han är rädd att de kristna i Galatien ska lämna 
det evangelium som han själv har gett dem. Han klandrar läsarna för att de är beredda att kasta bort den 
frihet de fått i Kristus. Ingen ska tvinga dem att hålla den judiska lagen. Genom anden äger de en frihet 
som inte skall hämmas av någon lag, men som inte heller ska leda till omoral eller kärlekslöshet. 
 
I ”Liturgins rötter” dominerar den kultiska, teologiska och historiska diskursen: 
 
”Befria Anna Kristina från mörkrets makt.” Så ber prästen och lägger tillsammans med de närmaste sin 
hand på den som ska döpas. 
     På 300-talet kunde det gå till så att dopkandidaten vände sig mot väster, spottade och sade: ”Jag avsä-
ger mig djävulen, all hans pompa och all hans makt”. Det sades av en vuxen, som kanske tillbett kejsaren, 
deltagit i tillhörande kulter och orgier, avgudat det materiella. 
     Länge, och i de flesta kyrkor, finns denna avsägelse av djävulen kvar i dopliturgin. 
     Det handlar inte och har aldrig handlat om att förkasta en mytologisk gestalt, vars existens man inte ens 
tror på. Det är att förkasta en hel världsåskådning av högmod och självtillräcklighet, det högmod som 
verkligen tagit människolivet från Gud och gjort det till mörker, död och helvete. 
     Så uttrycker sig den ortodoxe teologen S om denna del av dopliturgin som inte är så lätt att greppa. 
     På 300-talet hörde också exorcismen till dopförberedelsen. En aktiv bön om befrielse från det man sett 
hindrar själva livet och en förbön om att Guds skapade gåvor genom Andens nåd ska förlösas. När detta 
sedan och in på 1500-talet användes för barn, ”Far här ut du orene djävul och ge den heliga ande rum”, 
blev innebörden inte lika tydlig 
     I dag heter det befrielsebön, och är just en bön om befrielse eller skydd mot att onda makter ska förstö-
ra Guds skapade barn som i dopet nu får del i Kristi nya liv. 
 
Psalmen i julnumret (KT 51-52/05) lyder som följer: ”Dig vare lov, o Jesus Krist, som 
mänska blev, dock utan brist. I oskuld dig en jungfru bar, stor glädje bland Guds änglar 
var. Ära vare Gud!”.  
  
Avslutningsvis konstaterar jag att det är texterna som återfinns på denna sida i tidning-
en som bjuder på det tydligaste exemplen på den religiösa diskursen. Inte på något an-
nat ställe i det analyserade materialet (möjligtvis med undantag av bilagan om Gravkyr-
kan) har texterna på ett så tydligt sätt dominerats av denna diskurs. Det är framför allt 
den kultiska och teologiska diskursen som gör sig gällande, men jag har även funnit ex-
empel på den religiösa handlings- och erfarenhetsdiskursen. Arrangemangsdiskursen 
och den musikaliska diskursen är också vanliga.  
 

Avslutande kommentar 
 
I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur objekten kristna rum, riter och ritualer 
konstrueras i Kyrkans tidning, vilken är ett viktigt arbetsredskap för medarbetare och 
förtroendevalda. Tidningen har också många läsare bland ”vanliga” medlemmar. Avsik-
ten har dels varit att på ett otraditionellt sätt få en bättre förståelse för vad dessa företeel-
ser är för något, dels att undersöka vilken bild av kristna rum, riter och ritualer som för-
medlas till läsarna. 
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     När det gäller det förstnämna tycker jag själv att jag har lärt mig mycket, inte minst 
under arbetet med bakgrundskapitlet, i vilket jag fick en bättre förståelse för innebörden 
och även psykologin bakom rum, riter och ritualer. Själva diskursanalysen var också in-
tressant att genomföra eftersom den tydligt klargjorde olika sätt att se på objekten. Frå-
gan är dock om den inhämtade kunskapen kan anses stå i proportion till det nedlagda ar-
betet. Det är tveksamt, tycker jag. Mycket av informationen skulle kunna betraktas som 
”sunt förnuft”. Detta är också ett av de stora problemen med diskursanalys. Burr skriver 
att ”A (…) problem is that the identification of discourses has a tendency to become lit-
tle more than the labelling of everyday ’common-sense’ categories of events as ’dis-
courses’”.  
     Frågan om vad som förmedlas till läsarna har delvis varit mer givande. Under den ak-
tuella perioden har beslutet om välsignelseakt över homosexuella partnerskap varit aktu-
ellt. Detta har märkts tydligt i fr.a. nyhets- och opinionsartiklar, där rapporteringen kring 
beslutet utgjort ett dominerande inslag. Jag anser att sättet att uttrycka sig om denna frå-
ga på många sätt stärker en positiv syn på denna kontroversiella rit. Homoessensdiskur-
sen, som postulerar att homosexualitet skulle vara en naturlig och fast läggning, är en 
dominerande diskurs. Att vara emot VA likställs ofta med att motarbeta ”kärleken” och 
dessutom inte se människor som lika mycket värda. Naturligtvis är det få beslutsfattare 
som skulle vilja låta sig omfattas av sådana beskrivningar. Att människor i essentialistisk 
mening skulle ha en fast sexuell läggning ligger inte i linje med det socialkonstruktionis-
tiska synsättet. 
     Traditionellt sett har diskursanalysen ofta använts av marxister eller feminister för att 
ifrågasätta rådande föreställningar om kapitalismen respektive det mansdominerade 
samhället. Syftet kan ha varit att visa på alternativa synsätt. När man går emot de normer 
och värderingar som råder i samhället vid en viss tidpunkt kan detta ofta upplevas pro-
vocerande. Detta gäller även gäller diskussionen om VA. Jag anser dock att det i dagens 
läge är det liberala perspektivet som dominerar i Svenska kyrkan, åtminstone bland 
makthavarna. Det kan därför vara intressant att ifrågasätta de föreställningar som detta 
perspektiv bygger på. 
     Även om den liberala diskursen diskursen är starkare än den konservativa kan man 
inte tala om någon hegemoni – det råder en kamp om tolkningsföreträde.  
     Något jag har lagt märke till är att den religiösa diskursen ofta är svagare än vad jag 
tycker borde vara rimligt med tanke på den rika tradition när det gäller rum, riter och ri-
tualer som ryms inom kyrkan och dess historia. I bakgrundskapitlet har jag avsett att ge 
exempel på vad denna tradition kan innebära.  
      Det är särskilt i nyhetsartiklarna som den religiösa diskursen är förvånansvärt svag. 
Här dominerar istället fr.a. den politiska och juridiska diskursen. En kyrka är inte vilken 
organisation som helst och jag anser att religionen, i detta fall kristendomen, borde ge-
nomsyra allt organisationen tar sig för. Jag har t.ex. förvånat mig över att den teologiska 
diskursen varit så svag när det gäller frågan om VA. Ett undantag är om den ekumeniska 
diskursen också är stark. 
     I opinionsartiklarna har den teologiska diskursen visserligen synts tydligt i samband 
med frågan om VA, men även här har frånvaron av mer djupgående teologiska diskus-
sioner och argument varit tydlig. Förespråkarna lutar sig nästan uteslutande på homoes-
sensdiskursen och att det är bra med kärlek (vilket kan ses som ett teologiskt argument). 
Motståndarna åberopar Bibeln, men utan att ange bibelställen eller tolkningar av dessa. 
     Ibland har jag också fått uppfattningen att kyrkorummets religiösa innebörd har fått 
stå tillbaka. Det kan förefalla som att syftet med detta rum är att ”locka publik”. Enligt 
min mening måste det huvudsakliga syftet med kristna rum, riter och ritualer alltid vara 
att föra människor närmare Gud. 
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     Det finns dock vissa tillfällen när den religiösa diskursen varit stark. De viktigaste 
exemplen är texterna som återfinns under rubrikerna ”i söndags” och ”inför söndagen” 
och i bilagan om Gravkyrkan. Här genomsyras verkligen artiklarna av den religiösa dis-
kursen. Överhuvudtaget syns den mer i de fördjupande artiklarna och notiserna. 
     Inom den religiösa diskursen ryms fyra deldiskurser. I det analyserade materialet är 
det tydligt att av dessa är det fr.a. den kultiska och teologiska diskursen som kommer till 
uttryck. Den religiösa erfarenhetsdiskursen syns visserligen ibland, men är då ganska 
grund. Ofta handlar det om att det talas om personlig tro. Ett viktigt undantag finns i en 
”inför söndagen”-text. Jag tror att Svenska kyrkan  här skiljer sig starkt från t.ex. den 
romersk-katolska kyrkan, där mystiska upplevelser av det gudomliga uppmärksammas i 
betydligt högre utsträckning. Den religiösa handlingsdiskursen syns endast vid några en-
staka tillfällen. 
     Andra diskurser som ofta förekommer i mitt material är den politiska, juridiska, eku-
meniska och kulturella diskursen. Dessutom är den musikaliska samt traditions- och ar-
rangemangsdiskursen vanliga. I de fördjupande artiklarna är den psykologiska diskursen 
tydlig på flera ställen. När det gäller konstruktionen av rum syns även den praktiska, och 
säkerhets- och överflödsdiskursen ofta. Det är också tydligt att kyrkorummet är fyllt med 
mening och innebörd. 
     Jörgensen & Phillips (2000; s. 111) skriver att: 
 
Många socialkonstruktionister (…) betraktar också sina egna arbeten som diskursiva konstruktioner, som 
inte ger den enda möjliga framställningen av världen utan tvärtom bara är en version och således är del av 
den diskursiva striden inom det ifrågavarande forskningsfältet. Vetenskaplig kunskap ses som produktiv. 
Liksom all annan diskurs producerar vetenskaplig diskurs kunskap, sociala relationer och identiteter. Den-
na syn på kunskapsproduktion står i motsättning till den objektivistiska vetenskapssyn som man finner 
inom positivismen, där kunskap ses som en passiv avspegling av verkligheten. 
 
Inom socialkonstruktionism anses det att objektiv kunskap överhuvudtaget inte existerar. 
Subjektiva föreställningar bildar utgångspunkt för all kunskapsinhämtning. Allt kan ses 
ur olika perspektiv och inget kan göra större anspråk på ”sanningsenlighet” än något an-
nat. Detta är ett viktigt och omdiskuterat problem som går under benämningen ”reflexi-
vitet”. Av detta följer att begrepp som reliabilitet och validitet blir problematiska. 
Diskursanalyser anses inte kunna bedömas på samma sätt som mer traditionella studier. 
Istället är det studiens fruktbarhet (Jörgensen & Phillips 2000; s. 123) som bör bedömas.  
     Avslutningsvis vill jag sammanfatta min syn på vad kristna rum, riter och ritualer är 
för något efter att ha skrivit denna uppsats. De är fenomen som har en tydlig religiös in-
nebörd. Teologiska budskap och gudomliga gåvor (enligt kristendomen) förmedlas ge-
nom att använda konkreta handlingar och påtaglig materia. De är sätt som människor 
kan använda för att uppleva samhörighet med den Gud de tror på och med andra männi-
skor. 
     Utöver den religiösa betydelsen kan jag konstatera att kristna rum, riter och ritualer 
även kan ha psykologiska innebörder. Människor finner lugn och ro, vilket kan ge större 
möjligheter att reflektera över sitt liv och kanske ”finna sig själv” i högre grad. Att re-
gelbundet använda sig av riter och ritualer kan troligen hjälpa människor att få en struk-
tur i tillvaron som kan vara särskilt värdefull om livet är kaotiskt och fyllt av stress. En 
rit som t.ex. begravning kan också underlätta att göra intellektuell kunskap till en käns-
lomässigt integrerad erfarenhet. Detta är oerhört viktigt eftersom jag tror vårt moderna 
samhälle i alltför hög grad premierar intellektuell förståelse. Vi behöver verktyg för att 
också nå den känslomässiga nivån inom oss. Liknande fördelar kan troligtvis uppnås ge-
nom att söka stillhet i ”heliga rum”. 
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     Mänskliga relationer aktualiseras i samband med riter, och kyrkorum är också något 
som människor kan ha en känslomässig relation till. Detta beror troligtvis på att både 
rum, riter och ritualer är något som är kopplat till sociala sammanhang och traditioner 
som överförts i generationer. 
     Det är tydligt att de aktuella objekten inte är något som människor är likgiltiga inför. 
I mitt material har det förekommit het politisk debatt, och kristna rum, riter och ritualer 
är föremål för omfattande regelverk.  
     De aktuella objekten är också något som bildar en viktig kontaktyta, både mot sam-
hället i stort och mot kyrkans medlemmar. Sist, men inte minst, framgår tydligt att krist-
na rum, riter och ritualer är centrala för Svenska kyrkans identitet. Jag skulle särskilt vil-
ja lyfta fram huvudgudstjänsten på söndagar klockan 11.00 i allmänhet, och nattvarden 
och predikan i synnerhet. 
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