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Abstract 

Every Sunday we have the opportunity to visit a service in the Church of Sweden, to confess 

our sins and to hear that we are forgiven. But we human beings are not just sinners, we are 

also sinned-against. Therefore I have written this master’s thesis on how experiences of being 

sinned against affect experiences of worship, or more specifically experiences of the main 

Sunday service with Eucharist in the Church of Sweden. 

 

First I did a survey which was spread in social media, with questions for those who self-

identify as sinned-against. Then I did qualitative interviews with 8 of those who answered the 

survey. The nature of the interviews was free, but I had prepared an interview guide which 

included the following 4 topics: 1. Person. 2. Worship. 3. Sinned-against. 4. How being 

sinned-against affects worship.  

 

In order to understand what being sinned against does to a person, I have used the Korean 

concept of han. It offers a term for the experience, without limiting it to for example shame. 

To translate a concept from one culture to another is problematic, but since we don’t have a 

Swedish term han is the best one availiable. 

 

The respondents find that they themselves have to create room in the service for experiences 

of being sinned against. It is possible for them to interpret some parts of the service as being 

about this kind of experiences, but they think that such an interpretation is artifical and does 

not exist in the liturgy itself. The most of the respondents also find it difficult when they 

experience that the worship does not speak truthfully about the life and God such as they 

know them. 

 

The majority of the respondens wish for an opportunity in the Sunday service to express that 

they have been sinned-against, and to hear some words of promise as Gods response to their 

experiences. This thesis has shown that it is important that experiences of being sinned against 

become subjects not only of pastoral care, but also of liturgical care. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Jag bekänner inför dig,  

helige och rättfärdige Gud,  

att jag har syndat med tankar, ord och gärningar.  

Jag har inte älskat dig över allting,  

inte min nästa som mig själv.
1
  

 

De orden är inledningen till en syndabekännelse som används i många kyrkor i Sverige varje 

söndag. Jag har också suttit där i bänken och bekänt att jag inte har älskat min nästa som mig 

själv, och jag har tänkt att den där ”min nästa” är en människa som finns någonstans. Alla 

gudstjänstfirarnas ”min nästa” är människor, människor som drabbats av andras synd, som på 

något sätt har blivit utsatta och skadade. Ibland är det du eller jag som är den nästan. 

Människorna som sitter där i kyrkbänkarna och bekänner är inte bara syndare, utan har också 

drabbats av andras synd. Varje vecka finns det oftast möjlighet att uttrycka att alla i någon 

mån är förövare. Den erfarenheten tas om hand genom bekännelse och förlåtelse. Men hur tar 

man i gudstjänsten hand om erfarenheten av att vara ett offer, av att ha drabbats av andras 

synd? 

 

Det finns i Svenska kyrkans gudstjänstordningar inget moment som svarar mot den 

erfarenheten på samma tydliga sätt som syndabekännelsen och avlösningen svarar mot 

erfarenheten av att vara förövare. Att det inte finns ett enskilt, riktat moment behöver dock 

inte innebära att erfarenheten av att ha drabbats av andras synd inte ryms. Kanske får den 

plats i till exempel kyriet, bönen eller välsignelsen. Eller kanske gör den inte det. Kanske är 

det så att Svenska kyrkans huvudgudstjänster är utformade så att den erfarenheten inte ryms. 

Genom den här uppsatsen vill jag öka kunskapen om och reflektionen kring hur det är att fira 

gudstjänst i Svenska kyrkan med erfarenhet av att ha drabbats av andras synd. 

 

                                                 
1
  HB, 12. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur respondenternas upplevelser av att ha 

drabbats av andras synd påverkar deras upplevelser av Svenska kyrkans huvudgudstjänster 

med nattvard. Det är också den övergripande frågeställningen. För att besvara den har jag 

arbetat med följande delfrågeställningar:  

 Hur har respondenterna reagerat på att drabbas av andras synd? 

 Upplever respondenterna att deras upplevelser av att ha drabbats av andras synd ryms i 

gudstjänsterna? 

 Finns det något moment som upplevs särskilt positivt eller negativt? 

 Hur har deras gudsrelation påverkats av att drabbas av andras synd? 

 Önskar de att gudstjänsterna skulle utformas på något annat sätt för att rymma deras 

erfarenheter, och i så fall hur? 

 Hur kan respondenternas berättelser förstås i relation till sekundärlitteraturen och 

utifrån mina frågeställningar? 

 

1.3. Metod 

I fokus för min undersökning finns människors upplevelser. Därför har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ metod, inspirerad av hur Patel och Davidson beskriver fenomenografin. 

De skriver att den som arbetar fenomenografiskt ofta använder öppna, kvalitativa intervjuer.
2
 

Det har jag gjort, men jag inledde med att genom sociala medier och e-post sprida en digital 

enkät. Undersökningen bestod således av två delar: en enkätundersökning och en 

intervjuundersökning. Enkätundersökningen fungerade primärt som en förstudie till 

intervjuundersökningen. Det är därför resultaten från intervjuerna som står i centrum för den 

här uppsatsen, även om en del av resultaten från enkäten också redovisas. 

 

Det är en liten, kvalitativ studie och som sådan erbjuder den inte möjligheter att dra några 

generella slutsatser, vilket inte heller är syftet. Den typen av intervjuer som jag har genomfört 

ger en inblick i respondenternas livsvärldar utifrån en viss problemformulering. Utifrån vad 

de berättat har jag kunnat få fram kategorier av viktiga teman för de 8 individer som deltog 

och se likheter och skillnader mellan deras berättelser. Respondenternas berättelser är inte 

svar på några stora, generella frågor. Snarare ställer berättelserna sådana frågor. Genom den 

                                                 
2
 Patel & Davidson. 2011, 33. 
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här undersökningen får vi veta hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar 

upplevelser av gudstjänst för 8 av Svenska kyrkans medlemmar. Hur det är för de andra drygt 

6 miljonerna medlemmar får vi inte veta, men kanske får respondenternas berättelser oss att 

fråga oss det. 

 

1.3.1. Enkät 

Syftet med enkäten var att hitta respondenter, att få en första inblick i deras upplevelser för att 

kunna ställa bättre intervjufrågor samt att få ett lite större underlag än vad som hade varit 

möjligt om jag enbart hade genomfört kvalitativa intervjuer. Att använda en enkät via internet 

kan antas begränsa vilka som svarar, t ex är det färre äldre som använder internet och små 

barn har inte förmåga att uttrycka sig i skrift. Genom att använda sociala medier och uppmana 

andra att dela kan jag dock nå människor som inte finns i mitt personliga kontaktnät eller på 

den geografiska plats där jag befinner mig. Jag anser att fördelarna med det överväger 

nackdelarna med att kanske inte nå alla åldersgrupper. Enkäten riktade sig till personer med 

erfarenheter av att ha drabbats av andras synd, och som hade firat huvudgudstjänst med 

nattvard i Svenska kyrkan någon gång under det senaste året. Den spreds via Twitter och 

Facebook. Jag skickade även e-post till några anställda i Svenska kyrkan som jag känner och 

som jag tänkte skulle kunna känna till personer som skulle vilja delta.  

 

I enkäten fick informanterna värdera om de upplevde 10 moment som ingår i Svenska 

kyrkans huvudgudstjänst med nattvard som antingen positiva eller negativa. Syftet med detta 

var att få en bild av om något moment stack ut som särskilt positivt eller negativt. Självklart 

är jag medveten om att det kan variera från gång till gång och att ett moment inte måste 

kännas som antingen positivt eller negativt. Jag valde ändå att enbart ha två svarsalternativ: 

positivt eller negativt. Risken med att införa alternativet neutralt eller både och är att det då är 

väldigt lätt att välja det utan att reflektera särskilt mycket. Genom att bara ha två alternativ 

tvingade jag informanterna att välja det som i störst utsträckning stämde för dem. Det fanns 

möjlighet att utveckla sina svar i en fritextruta. 

 

I enkäten fick informanterna också svara på hur ofta de firar gudstjänst och i vilket stift, på 

vilket sätt de har drabbats av andras synd, om de upplever att deras erfarenheter ryms i 

gudstjänsten med mera. Se Bilaga I för att ta del av enkätformuläret i sin helhet. 
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Enkäten besvarades av 21 personer. En av dessa svarade bara på några få frågor och skrev att 

hon inte varit i kyrkan på flera år. Hennes svar kunde därför inte användas i min 

undersökning. Ytterligare ett svar har jag inte tagit i beaktande i min sammanställning och 

analys av enkätsvaren. Detta på grund av att personen inte besvarade enkäten utan använde 

enkätformuläret för att kritisera att jag inte hade definierat begreppet synd, och även för att 

kritisera den definition av synd han trots det utgick från att jag hade. Kvar blev alltså 19 

användbara svar.  

 

1.3.2. Intervjuer 

4 av dem som besvarade enkäten hade inte lämnat kontaktuppgifter och var därför inte 

möjliga att kontakta för intervju. 5 av informanterna var personer jag känner, och med ett 

undantag valde jag därför att inte intervjua dem. Att jag valde att göra ett undantag från detta 

berodde på att informanten delade erfarenheter med andra informanter som valt att inte lämna 

kontaktuppgifter. Hen hade också många tankar om hur upplevelser av att ha drabbats av 

andras synd påverkar hens upplevelser av gudstjänst, och det var tydligt att en intervju med 

hen skulle kunna tillföra mycket till undersökningen. Vår relation är sådan att den troligtvis 

inte skulle försvåra genomförandet eller analysen av intervjun i någon större utsträckning, och 

det är inte heller troligt att hens deltagande i uppsatsen kommer att påverka vår privata 

relation negativt. Efter att ha bollat med min handledare valde jag därför att genomföra en 

intervju med hen. Det skulle kunna vara av intresse för läsaren att veta vilken av 

respondenterna det här rör sig om för att kunna bedöma om vår relation har påverkat utfallet 

av undersökningen. För att skydda min respondents identitet kommer jag dock inte att skriva 

ut det eller närmare gå in på hur vi känner varandra. 

 

11 av dem som besvarat enkäten kontaktades med frågan om de ville ställa upp på en intervju. 

Initialt tackade 10 av dem ja. En av dem svarade dock inte på mina försök att boka en tid. 

Ytterligare en föll bort i ett senare skede. Han befann sig i en annan världsdel med begränsad 

tillgång till internet, så vi lyckades inte slutföra intervjun. Därmed återstod 8 respondenter. 4 

av dem träffade jag personligen, 3 intervjuade jag via telefon och 1 via chatt. Vilken form av 

intervju det blev berodde på praktiska förutsättningar och respondenternas preferenser. 

Intervjuerna som genomfördes genom att vi sågs personligen tog genomgående längre tid (90-

120 minuter jämfört med 30-60 minuter) och blev mer djupgående än de intervjuer som 

skedde via telefon eller chatt. Delvis berodde detta på att de jag intervjuade via telefon och 
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chatt hade fått göra en uppgift i förväg, vilket de jag träffade fick göra under vårt samtal (se 

nedan för beskrivning av uppgiften). Dock påverkade rimligtvis även formen för intervjuerna 

hur de blev. Intervju via chatt är ännu svårare än intervju via telefon, eftersom då ytterligare 

något av direktheten, mötet och spontaniteten försvinner. 

  

Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide. I den utgick jag från 4 områden: 

1. Person. 

2. Gudstjänst. 

3. Drabbad av synd. 

4. Hur område 3 påverkar område 2. 

Intervjuguiden innehöll dessa rubriker och några hjälpfrågor till varje (se Bilaga II). Dessutom 

konstruerades utöver del 1-4 en del individuellt för varje respondent utifrån dennes enkätsvar. 

De flesta av intervjuerna följde ordningen i intervjuguiden. Alla fyra områden berördes med 

varje respondent, men i olika stor utsträckning. 

 

Hur styrande jag var i intervjuerna genom att ställa frågor och liknande varierade beroende på 

respondenten. Min strävan var att få dem att berätta så fritt som möjligt för att undvika att 

genom för mycket frågor fokusera på det som jag trodde var viktigt när fokus egentligen 

borde ha varit på något annat. För att intervjuerna skulle handla om det som jag är ute efter att 

undersöka använde jag mig av en uppgift som jag själv konstruerat. 

 

Med till intervjun hade jag små lappar på vilka de gudstjänstmoment som funnits med i 

enkäten var nedskrivna. Respondenterna fick skriva till, modifiera och ta bort tills de kände 

att momenten de hade på lapparna framför sig överensstämde med den gudstjänst de firar. 

Därefter tog jag fram tre högar med lappar: en med cirkulära, en med kvadratiska och en med 

triangulära. På dessa fick respondenterna skriva vilka reaktioner att drabbas av andras synd 

hade väckt i dem. På de cirkulära skrev de reaktioner i relation till sig själva, på de 

kvadratiska i relation till den/de som gjort dem illa, och slutligen på de triangulära lapparna 

reaktioner i relation till Gud. När de gjort detta bad jag dem att placera in lapparna med 

reaktionerna vid de gudstjänstmoment där de upplever att respektive reaktion ryms eller kan 

uttryckas. Nedan kan du se ett exempel på hur respondent F placerade in några av sina lappar. 
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Om något inte kunde placeras in i gudstjänsten fick det placeras för sig självt utanför 

gudstjänstordningen. Det gav mig mer information om områdena 2, 3 och 4. Dessutom 

underlättar det jämförelse mellan de olika respondenternas upplevelser.  

 

Som nämndes ovan fick de respondenter som intervjuades via telefon och chatt uppgiften i 

förväg. Det innebar att jag inte fick följa deras tankegångar medan de gjorde uppgiften och 

inte heller kunde notera sådant som om någon reaktion var särskilt känslosam eller något var 

mycket lätt eller mycket svårt att placera in. Det optimala hade varit att träffa alla 

respondenter personligen för intervju och låta dem göra uppgiften då. Den främsta 

anledningen till att så inte skedde var den stora geografiska spridningen som gjorde det 

omöjligt rent praktiskt. 

 

Intervjun som skedde via chatt har sparats i sin helhet. De andra intervjuerna spelades, med ett 

undantag, in och transkriberades sedan i sin helhet. Under den intervju som inte spelades in 

gjordes anteckningar och ett referat skrevs omedelbart efteråt. För att värna respondenterna 

finns inte chattkonversation, referat och transkriberingar med som bilagor. Dessa kan mot 

begäran fås i avidentifierad form. Inspelningar lämnas inte ut. 

 

Syndabekännelse 

Kyrie 
Ledsen Besviken 

Missunnsam 

Beredelse 
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1.3.3. Analys 

Under den fas i arbetet då enkätundersökning och intervjuer genomfördes läste jag också in 

mig på litteratur i ämnet. När intervjuerna genomförts och transkriberats läste jag igenom dem 

upprepade gånger. Vid första genomläsningen markerade jag allt som handlade om hur 

upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst. Nästa steg var 

att sortera in det jag markerat i olika kategorier, vilka överensstämmer med rubrikerna i den 

del av uppsatsen där jag presenterar resultatet. På samma sätt som den bibelsprängde kan 

komma att tänka på bibelord när hen samtalar med människor, dök sådant jag läst i 

litteraturen upp i mitt huvud då jag gick igenom mina respondenters berättelser. Inom de 

områden där den litteratur jag redan läst inte erbjöd en tillräcklig hjälp för analysen har jag 

gjort vidare litteratursökningar. 

 

I analysdelen sätter jag intervjumaterialet, sekundärlitteraturen och mina frågeställningar i 

relation till varandra. På så sätt får jag förutsättningar för att kunna föra en kritisk diskussion 

om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst. 

 

Jag vill poängtera att de kategorier jag har skapat är just skapade av mig. Respondenterna är 

hela människor vars upplevelser, åsikter och erfarenheter inte är uppdelade i kategorier utan 

är delar av en livsberättelse och ett jag. Kategorierna har varit en hjälp för att analysera och 

presentera materialet. De är dock konstgjorda och kan inte rymma all den komplexitet en 

människa och hennes liv rymmer. Det innebär också att det jag placerat in i en viss kategori 

många gånger lika väl hade kunnat placeras i en annan kategori, eftersom de ofta överlappar 

varandra. 

 

1.4. Material 

Mitt primära material är intervjuerna. Dessa har jag sedan i analysen speglat i litteratur. 

Ämnet är sådant att det vore lätt att plocka in litteratur från exempelvis psykologi och 

sociologi. Jag har dock val att begränsa det till enbart teologisk och religionsvetenskaplig 

litteratur. Detta dels på grund av att det är en användbar avgränsning, och dels på grund av att 

jag själv inte har kompetens att rätt tillämpa teorier från andra discipliner. Ingen regel utan 

undantag, brukar man säga, och det gäller även för detta. Vid några få tillfällen hänvisar jag 

till litteratur som inte direkt faller inom det teologiska och religionsvetenskapliga fältet. I de 

fallen är det litteratur jag så att säga har snubblat över, exempelvis genom en hänvisning i 
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någon annan bok jag använder. Jag har inte aktivt sökt efter exempelvis psykologisk litteratur 

som skulle förklara respondenternas reaktioner, eftersom jag inte har kompetens för det och 

det inte heller är uppsatsens syfte.  

 

Eftersom uppsatsen handlar om huvudgudstjänst med nattvard i Svenska kyrkan har Den 

svenska kyrkohandboken 1986 och Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2012 utgjort 

ett viktigt material. I uppsatsen refereras dessa till som HB respektive KHF. 

 

1.5. Avgränsningar 

Människor som syndar och som drabbas av andras synder firar gudstjänst i alla olika kristna 

samfund runt om vår värld. Jag väljer att avgränsa min undersökning till Svenska kyrkan. 

Anledningen till att jag väljer just Svenska kyrkan är främst att det är det samfund som jag har 

bäst kunskap om och i framtiden själv kommer att arbeta inom. Dessutom är Svenska kyrkan 

Sveriges största kristna samfund. 

 

I Svenska kyrkan firas många olika gudstjänster, som även i de fall då de följer samma 

ordning gestaltas på mycket olika sätt i olika församlingar. De gudstjänsterfarenheter som 

mina respondenter svarar utifrån kan med andra ord skilja sig mycket åt. För att jag ska veta 

att de gudstjänster mina respondenter besökt har så många gemensamma nämnare som 

möjligt väljer jag att begränsa mig till att undersöka huvudgudstjänster med nattvard i 

Svenska kyrkan. En anledning till denna avgränsning är också att jag vill undvika svar som 

avser en gudstjänst särskilt riktad till utsatta grupper, så som exempelvis sinnesrogudstjänst. 

 

Jag skulle ha kunnat välja att begränsa undersökningen till personer med erfarenhet av att ha 

blivit utsatta för liknande saker, t ex våld i nära relationer eller diskriminering på grund av 

etnicitet. Det har jag dock valt att inte göra. Liksom syndabekännelsen inte bara rymmer vissa 

av de synder vi har begått, rymmer min undersökning inte bara vissa av de synder vi kan 

utsättas för. Om personerna själva upplever att de har drabbats av andras synd har de varit 

välkomna att delta. 
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1.6. Definitioner och ordens betydelse 

1.6.1. Jag - en del av ett vi 

När jag skriver om människor som firar gudstjänst i Svenska kyrkan och/eller har drabbats av 

andras synd kommer jag att använda pronomenet vi, inte de. Detta för att markera att jag inte 

har något objektivt utifrånperspektiv. Jag är själv gudstjänstfirare i Svenska kyrkan och har 

drabbats av andra människors synd. Dessutom är jag i mötet med mina respondenter, läsandet 

av litteraturen och analysen av materialet ett tolkande subjekt. Detta tydliggörs genom att i 

uppsatsen kännas vid att jag är en del av det jag studerar, en del av ett vi. 

 

1.6.2. Reaktioner på mina ord 

En gång när jag predikade sade jag hon om Gud. Jag ville öppna upp gudsbilden, inte låsa fast 

den med enbart manliga pronomen. Det var dock inte det som var huvudpoängen med 

predikan. Jag hade lika gärna kunnat använda maskulina pronomen, det hade inte påverkat 

budskapet särskilt mycket. Nu gjorde jag inte det, och en övervägande del av reaktionerna 

efteråt handlade om det där lilla ordet ”hon”. Jag ville tala om något annat, något som i mina 

ögon var större än vilka pronomen man får använda. Därför säger jag nuförtiden oftast varken 

hon, han eller hen om Gud när jag predikar. En liknande sorts reaktioner fick jag på min 

enkät. Precis som var fallet med predikan kunde jag innan ana att det här var något som skulle 

kunna uppröra en del människor, men jag hade aldrig trott att reaktionerna skulle bli så stora. 

 

Via e-post, Facebook och enkäten förmedlade människor till mig att jag inte hade tillräckliga 

kunskaper om vad synd är. De skrev om vad kyrkan alltid avsett med begreppet synd, om 

vikten av definitioner, om att jag förminskade syndabegreppet och om att det inte går att tala 

om att bli utsatt för övergrepp som att bli syndad emot eftersom det endast är mot Gud man 

kan synda. En del av dem verkade vara skrivna utifrån en vilja att hjälpa mig och gav mig en 

möjlighet att svara och förklara. Andra var skrivna av anonyma avsändare på ett sätt som 

gjorde mig ledsen och arg, för de verkade främst vilja förminska mig och få mig att tappa tron 

på min förmåga.  

 

Om de som tog sig tid att kritisera mig också tar sig tid att läsa min uppsats hoppas jag att de 

upptäcker att jag inte är så okunnig som de har utgått ifrån. Jag kommer att definiera och 

motivera, för uppsatsen är platsen att göra det på. Enkätens missivbrev är det inte. Min 
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förhoppning är att jag ska belysa synden ur ett annat perspektiv än vad som vanligtvis sker, 

och därigenom inte begränsa utan berika vår förståelse av vad synd innebär. 

 

1.6.3. Synd 

Synd - ett av de kristna stororden. Ett begrepp som är mycket centralt, och samtidigt oerhört 

svårdefinierat. Många är försöken att förstå och formulera vad synd är, och det verkar 

omöjligt att nå konsensus. Hela uppsatsen skulle kunna ägnas åt att diskutera synd ur ett 

exegetiskt, historiskt, psykologiskt eller systematisk-teologiskt perspektiv. Så kommer inte att 

ske. Den här uppsatsen handlar om en aspekt av synden, och vilken det är kommer jag att 

definiera. Dock innebär det inte att jag gör anspråk på att därigenom definiera vad synd är. 

Synd är ett begrepp som är mycket större än den aspekt som behandlas i den här uppsatsen.
3
 

 

I enkäten frågade jag om människors upplevelser av att ha blivit ”syndade emot”. Detta 

väckte stor upprördhet på sociala medier. Synda kan man endast göra mot Gud, var 

invändningen. Visserligen står det i Ps 51:6: ”Mot dig, bara mot dig har jag syndat”, och 

genom historien finns det teologer som har hävdat att synd endast sker i relationen till Gud. 

Det stämmer dock inte, som en del skrev till mig, att det alltid och enbart är så kyrkan har lärt.  

 

Det vanligaste ordet för synd i Gamla testamentet är חטא. Dess ursprungliga, konkreta 

betydelse tros ha varit att missa målet.
4
 I de tidiga, historiska böckerna innebär חטא en 

förseelse mot en person som man står i ett institutionaliserat förhållande till, exempelvis sin 

bror eller kung. Det är oftast mot JHVH som förseelsen riktas, men även människor omskrivs 

som offer. Det är synd mot JHVH att bryta mot buden eller att ägna sig åt avgudadyrkan, men 

också att förgripa sig på JHVHs folk.
5
  

 

Grundmann skriver i Theological Dictionary of the New Testament att Jesus förstod synden 

som att den bestod både av gudlöshet och av skuld i relation till medmänniskan.
6
 När Paulus 

skriver om synd gör han ofta det i relation till Jesus. För honom är det viktigt att Jesus kom 

till människorna i deras syndfullhet och att han genom sitt liv, sin död och uppståndelse 

                                                 
3
 För en översikt av hur synd har förståtts och behandlats genom historien och idag se exempelvis följande 

uppslagsverk: Bowden, 2005; Engnell, 1963; Hunter & Ramsay, 2005. 
4
 Koch, 1980, 311. 

5
 Koch, 1980, 311. 

6
 Grundmann, 1979, 303. 
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räddade och omskapade dem.
7
 Synd är enligt Paulus inte bara enstaka handlingar, utan också 

ett tillstånd av fientlighet gentemot Gud.
8
  

 

Enligt Svenskt bibliskt uppslagsverk bryter synden sönder förbundsförhållandet mellan Gud 

och människa, men också mellan människa och människa. Eftersom allting ytterst vilar i Gud 

är även synd i mellanmänskliga relationer synd mot Gud.
9
 Så resonerar också Ruth C. Duck 

som menar att synd som begås i relation till en medmänniska eller skapelsen också är en synd 

mot Gud, eftersom Gud lider med alla som lider. När synd i gudstjänsten blir till något som 

bara berör syndaren och Gud, gagnar det förövaren och inte offret, menar Duck. Sättet att 

hantera synden på blir då att erkänna sitt syndiga tillstånd inför Gud och ta emot förlåtelse, 

snarare än att ändra sitt beteende.
10

 

 

Ann Heberlein skriver i en artikel om synd och frälsning att synd i olika tider och traditioner 

omväxlande setts som ett tillstånd och som handlingar. Den behöver dock inte ses som 

antingen eller. Hon lyfter fram teologen Emil Brunner som menar att handlingar och 

sinnestillstånd har en växelverkan på varandra. Sinnestillståndet påverkar handlingarna, och 

handlingarna manifesterar sinnestillståndet.
11

 Eftersom den här uppsatsen handlar om att 

drabbas av andras synd, så berör den främst synd i form av handlingar som skadar andra 

människor. Det ska dock inte ses som ett förnekande av synd som ett tillstånd. 

 

I att vara människa ingår det att synda, men också att utsättas för andra människors 

syndfullhet, skriver Heberlein. Med det motiverar hon förlåtelsens centrala betydelse.
12

 Om 

det alls talas om dem som drabbas av andras synd är det oftast just på det här sättet, i relation 

till förlåtelsen. Jag menar dock att erfarenheten av att drabbas av andras synd behöver 

behandlas teologiskt ur fler perspektiv än förlåtelsens. Kanske är behovet av förlåtelse snarare 

syndarens än den drabbades. Åtminstone är det kanske så att den drabbade har fler behov än 

att förlåta. 

 

                                                 
7
 Grundmann, 1979, 308. 

8
 Grundmann, 1979, 309. 

9
 Engnell, 1963, 1110. 

10
 Duck, 2001, 166-167. 

11
 Heberlein, 2007, 198. 

12
 Heberlein, 2007, 190. 
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Mot bakgrund av vad jag ovan har beskrivit menar jag att handlingar mot en medmänniska 

kan kallas för synd. När det sker att en människa på något sätt förgriper sig på sin 

medmänniska tänker jag att det finns minst tre relationer som behöver bearbetas teologiskt, 

och helst även liturgiskt (eftersom liturgi är gestaltad och levd gudsrelation, se avsnitt 5.11.): 

relationen förövare – Gud, relationen förövare – offer, samt relationen offer – Gud. Oftast 

finns det även anhöriga till både förövare och offer som påverkas av det som har skett. 

Dessutom finns tanken om att alla är en enda kropp där alla kroppsdelar lider om en kroppsdel 

gör det
13

, så på ett sätt berörs alla människor (eller kristna, beroende på hur bibelordet tolkas) 

av varje människas utsatthet. Kärnan är dock de tre relationerna mellan förövare, offer och 

Gud. Det mesta som har skrivits om synd behandlar relationen förövare – Gud. Med 

befrielseteologin har fokus i större utsträckning än tidigare hamnat på syndens sociala 

dimension, och där med relationen förövare – offer. Relationen mellan Gud och offer har 

dock fortfarande behandlats i mycket liten utsträckning. Det är främst den jag fokuserar på i 

min uppsats. 

 

Uttrycket ”syndad emot”, kommer från en omvänd syndabekännelse av Margareta Melin, som 

bland annat återfinns i Beredd möta det heliga.
14

 Det finns också flera böcker och artiklar som 

handlar om ”the sinned-against”, se t ex antologin The Other Side of Sin.
15

 Med tanke på de 

starka reaktionerna detta uttryck har väckt har jag valt att i uppsatsen istället uttrycka det 

som ”att drabbas av andras synd”. Även de som menar att synd endast kan begås mot Gud 

borde kunna hålla med om att synden ändå kan drabba, få negativa konsekvenser för, 

medmänniskor. 

 

1.6.4. Informant och respondent 

Vanligtvis betecknar respondent en person som intervjuas om en företeelse hen själv är en del 

av, medan en informant betecknar en intervjuperson som står utanför den företeelse intervjun 

handlar om.
16

 Utifrån den definitionen är både de som besvarat enkäten och de som jag 

intervjuat respondenter. Jag har dock valt att kalla dem som besvarat enkäten för informanter, 

för att det ska vara tydligt när det handlar om ett enkätsvar och när det handlar om en intervju. 

Informanterna (alltså deltagarna i enkätundersökningen) identifieras genom nummer, medan 

                                                 
13

 1 Kor 12: 26 
14

 Melin, 2001, 19. 
15

 Park & Nelson, 2001. 
16

 Se exempelvis: Esaiasson et al. 2012, 228; Holme & Solvang, 1997, 104. 
 



 

17 

 

respondenterna (deltagarna i intervjuundersökningen) identifieras med bokstäver. Eftersom 

alla jag har intervjuat också har besvarat enkäten har de både ett informantnummer och en 

respondentbokstav. När informantnumret uppges är informationen hämtad från 

enkätundersökningen, i de fallen framgår dock även respondentbokstaven. Ett exempel: 

 

Informant 2 har endast deltagit i enkätundersökningen och betecknas därför enbart 

som ”informant 2”. Informant 1 har dock även deltagit i intervjuundersökningen och 

betecknas därför, när det handlar om enkäten, som ”informant 1/F”. När det handlar om 

intervjuundersökningen betecknas han som ”respondent F”.   

 

1.7. Forskningsetiska överväganden 

Att använda enkät och intervjuer som metod väcker alltid många etiska frågor. Några av dem 

är så vanliga att det finns väl inarbetade rutiner och även fastslagna regler för hur de hanteras. 

Respondenterna deltar frivilligt i studien och har fått ta ställning till om de vill att intervjun 

spelas in eller inte. De har fått läsa igenom och godkänna den presentation av dem som jag 

har skrivit. Materialet behandlas konfidentiellt och har avidentifierats. 

 

Andra frågor som väcks är specifika för just det här arbetet. Min uppsats handlar om 

erfarenheter av att drabbas av andras synd. Det innebär att respondenternas berättelser berör 

andra människor. Om dessa personer, vars synd respondenterna säger sig ha drabbats av, 

skulle tillfrågas om vad som hänt är det troligt att deras berättelse skulle vara annorlunda. Jag 

låter här endast en part komma till tals, vilket skulle kunna ifrågasättas. Syftet med den här 

uppsatsen är dock inte att avgöra en skuldfråga eller utreda vad som verkligen har hänt. Syftet 

är att undersöka hur upplevelser av att ha drabbats av andras synd påverkar upplevelser av 

gudstjänst. Det är alltså respondentens subjektiva upplevelse som står i centrum.  

 

Mitt primära material är inte teologisk facklitteratur, skriven som ett inlägg i det akademiska 

samtalet där analyserande och ifrågasättande tillhör spelreglerna. Mitt primära material är åtta 

människors berättelser om något av det mest smärtsamma i deras liv. Flera gånger under 

arbetets gång har jag frågat mig: Vem är jag att analysera deras berättelser på det här sättet? 

Vem är jag att välja ut vad av det de berättade som ska ingå i uppsatsen och vilken litteratur 

det ska speglas i? Vad ger mig rätten att använda deras berättelser på det här sättet? Svaret på 

den sista frågan är att deras samtycke till att delta har gett mig den rätten. Och ändå är det här 
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frågor som har funnits med mig genom hela processen, och som jag tror behöver finnas med i 

ett sådant här arbete. Jag får aldrig glömma att det är levande människors berättelser jag 

arbetar med. Människor vars jag och liv är mycket större och mer komplexa än vad som ryms 

i den här uppsatsen. Människor i vilka det ”öppnar sig valv bakom valv oändligt”.
17

 Det vill 

jag att du som läsare också ska minnas. Inför dessa människor som har delat med sig av sina 

livsberättelser känner jag en stor tacksamhet och ödmjukhet. Jag önskar innerligt att jag i 

denna uppsats kunde göra dem rättvisa, att deras röster här kunde höras. Till er, mina 

respondenter, vill jag säga tack för att jag har fått möta och lyssna till er. Och jag vill säga 

förlåt för det jag inte har förmått förstå, tolka eller förmedla. 

 

1.8. Disposition 

Efter forskningsöversikten, som kommer här nedan, presenterar jag begreppet han vilket jag 

använder för att förstå vad som händer med en människa som drabbas av andras synd. 

Därefter presenteras resultaten från enkätundersökningen. Resultaten och analysen av 

intervjuundersökningen presenteras, analyseras och diskuteras integrerat i kapitel 5, vilket 

utgör den största delen av uppsatsen. Först handlar det om olika moment som är en hjälp eller 

ett hinder för respondenterna, och därefter tar jag upp mer övergripande teman som 

exempelvis gudsbild. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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 Tranströmer, 2001, 268. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1. Min tygbit  

Någon sade en gång till mig att ett forskningsfält är som ett lapptäcke. Det gäller att hitta sin 

egen lilla tygbit och en plats att sy fast den på. Den kan vara omsluten av andra tygbitar, 

tidigare forskning, på alla sidor, eller så kan den fästa i bara ett litet hörn. Min tygbit fäster i 

bitar som handlar om själavård, liturgi och synd. På flera sidor saknas det dock fortfarande 

bitar. När jag kontaktade professor Andrew Sung Park, som har skrivit mycket om the sinned-

against, för att fråga om han kände till någon tidigare forskning om hur upplevelser av att ha 

drabbats av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst, svarade han: ”I don't know any 

worship/liturgy resources on the sinned-against. /…/ You may have to do such a job.”
18

 

Det arbetet påbörjar jag i och med den här uppsatsen, men än finns det plats för många fler 

tygbitar i detta lapptäcke. 

 

Eftersom jag inte har hittat någon tidigare forskning som behandlar just detta ämnesområde 

skulle forskningsöversikten å ena sidan kunna bli väldigt kort, och å andra sidan kan den bli 

väldigt lång. Jag måste snegla på forskning kring liknande frågor. Om själavård, synd och 

liturgi finns det oändliga hyllmeter skrivna och därför har jag varit tvungen att avgränsa min 

forskningsöversikt till arbeten som ligger mycket nära mitt eget. I uppsatsen refererar och 

diskuterar jag forskning som jag hittat genom sökningar utifrån mina respondenters 

berättelser. Den har jag valt att inte ta upp här. Det beror på att det är forskning som endast 

behandlar ett visst område, som exempelvis förlåtelse eller gudsbild, och inte min 

övergripande frågeställning. Jag ser också en poäng i att här presentera enbart de böcker som 

jag läste i inledningen av mitt arbete, och som på så sätt är en del av bakgrunden till denna 

uppsats. Det är med hjälp av dessa böcker som jag har identifierat det område som min egen 

uppsats behandlar.  

 

2.2. The Other Side of Sin 

The Other Side of Sin: Woundedness From the Perspective of the Sinned-Against är en 

antologi med Andrew Sung Park och Susan L. Nelson som redaktörer. Som titeln avslöjar 

handlar den om synd ur den drabbades perspektiv. De nio kapitlen täcker in många olika 
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 Park, 2013. 
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teologiska discipliner och perspektiv, så som exegetik, kyrkohistoria, själavård och liturgik, 

vilket ger en god översikt med många spännande infallsvinklar.
19

 Här väljer jag dock att 

enbart presentera kapitlet om liturgi närmare, eftersom det ligger närmast frågeställningen för 

denna uppsats. 

 

Bokens avslutande kapitel heter Hospitality To Victims: A Challenge for Christian Worship 

och är skrivet av Ruth C. Duck. Hon menar att ord om att alla är välkomna till gudstjänst är 

tomma om inte offers erfarenheter lyfts fram. Människor har då inte möjlighet att finnas där 

med hela sina liv, utan kan bara visa upp framgångar och förtjänster. Duck utforskar i kapitlet 

hur en liturgi som är välkomnande för offer skulle kunna se ut.
20

  

 

”If confession is the cry of the sinner, then lament is the cry of the victim”
 21

, skriver Duck 

och lyfter fram Psaltarens klagopsalmer. I dem får offren benämna vad de drabbats av och vad 

det gjort med dem. Klagopsalmerna kan vara en inspiration till att skapa liturgier som tar 

offrens erfarenheter på allvar. Benämnande är mycket viktigt, att som i psaltarpsalmerna få 

beskriva vad det är man är utsatt för. Duck menar att den Gud som framträder i psaltaren är en 

Gud som berörs av lidande och vill stoppa det, och att det är mycket viktigt att framhålla en 

sådan gudsbild.
22

 

 

Duck diskuterar hur man i gudstjänsten ska förhålla sig till förövare.  Hon ser en fara i att 

peka ut förövare, eftersom det kan leda till att personer och institutioner framstår som enbart 

onda, vilket de naturligtvis inte är. Det finns dock, skriver hon, en styrka i att be för 

förövarna. Ofta är det möjligt att be för en förövare långt innan det är möjligt att förlåta. 

Förbönen kan rent av bli en resurs på vägen mot förlåtelse.
23

 

 

Under 1900-talet har gudstjänster för helande och med smörjelse med olja blivit vanligare i 

kyrkor i USA. Det är riter där en tillit till Gud uttrycks utan att löften om helande utlovas. 

Ofta finns det möjlighet att benämna det man lider av. Duck betonar vikten av att vara lyhörd 

inför deltagarnas behov. Det måste tydligt framgå att ingen behöver delta i något den inte 

känner sig bekväm med. Om handpåläggning används ska det till exempel vara lika okej att få 
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 Duck, 2001, 165. 
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 Duck, 2001, 168. 
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 Duck, 2001, 169.  
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förbön utan handpåläggning. Hon skriver att kyrkor dock inte ska ta bort sådana uttryck som 

kan upplevas problematiska för den som har blivit utsatt, för samma moment kan för andra 

innebära helande bortom orden.
24

 

 

Duck skriver att det är viktigt att ha en nyanserad teologi kring förlåtelse om offer ska känna 

sig välkomna i gudstjänsten. Förlåtelse får aldrig bli ett krav som tystar offer. Tvärtom kan en 

del känslor behöva kännas och handlingar utföras för att sann förlåtelse ska vara möjlig. Hur 

syndabekännelsen och förlåtelseorden formuleras kräver mycket eftertanke, så att de inte är 

bärare av en teologi kring förlåtelse som gör det svårare för offren.
25

 

 

De områden Duck tar upp i sin artikel har visat sig överensstämma väl med de olika teman 

som mina respondenter tar upp. I min analys av intervjuerna använder jag därför vid flera 

tillfällen Ducks artikel som ett jämförelsematerial, vilket på vissa punkter har visat sig 

överensstämma och på andra inte. 

 

2.3. Fra skam til verdighet 

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep startade i Oslo 1996. Syftet var att visa 

på att kyrkan tar de övergrepp som sker mellan människor på allvar, och att hjälpa till i arbetet 

för den utsattas helande och förhindrande av fler övergrepp.
26

 Resurscentret erbjuder stöd till 

personer som varit utsatta för övergrepp i form av stödsamtal, själavårdssamtal, gudstjänster, 

gemensamma måltider, samtalsgrupper och kontaktpersoner som finns på olika platser runt 

om i Norge.
27

 De erbjuder också handledningssamtal och utbildning till anställda och 

studenter som ämnar arbeta inom kyrkan.
28

  

 

Flera av dem som arbetar på resurscentret medverkar i boken Fra skam til verdighet. 

Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep.
29

 I den skriver de om att 

arbeta med utsatta människor och förankrar det i så väl aktuell forskning som i sina 

erfarenheter från Kirkens Ressurssenter. Elisabeth Torp har bidragit med ett kapitel om liturgi 

i ljuset av övergreppserfarenheter, vilket är av intresse för mitt arbete. 
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 Duck, 2001, 172-174. 
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 Duck, 2001, 175-176. 
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 Om Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, u.å. 
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 Hva tilbyr vi? u.å. 
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 For fagfolk, u.å. 
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Många av dem som söker sig till Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep för 

stöd berättar att det är problematiskt för dem att delta i Norska kyrkans traditionella 

gudstjänster. De kan ha upplevt att de blir placerade i en underlägsen position, att prästen är 

upphöjd eller fjärran och att detta påminner om erfarenheter av övergrepp. Flera har goda 

erfarenheter av enskilda samtal med präster och även en god förkunnelse i 

gudstjänstsammanhang, men upplever det förvirrande då liturgin och psalmer ändå kan peka i 

en annan riktning.
30

 

     

Mot bakgrund av det här har de på resurscentret utarbetat liturgier som särskilt tar hänsyn till 

övergreppserfarenheter och har som mål att den som har blivit utsatt ska kunna ta tillbaka 

makt och värdighet. Människor som utsatts för övergrepp kämpar ofta med så väl 

mellanmänsklig som religiös anknytning. Liturgierna vid Kirkens Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep är tänkt att vara en hjälp i arbetet med den religiösa anknytningen. För att 

de ska vara det är det viktigt att hålla fast vid att Gud bara är god och aldrig verkar genom det 

som är ont. Det behöver också finnas rum där det är tillåtet att finnas med alla sina känslor, 

inte minst ilska.
31

 I de samtal som fördes med centrets brukare i samband med att liturgierna 

utformades blev ett behov av att få sätta ord på det som skett tydligt. Därför är 

övergreppserfarenheter ett framträdande tema i resurscentrets liturgier.
32

 Min undersökning 

omfattar inte bara personer som har utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp, utan 

personer som upplever att de har drabbats av andras synd på vilket sätt det än må vara. Jag vill 

ta reda på om de också har ett behov av att i gudstjänstsammanhang uttrycka vad de har varit 

med om, och hur det i så fall skulle kunna gå till. 

 

Vid Kirkens ressurssenter har de använt Norska kyrkans högmässoliturgi som utgångspunkt 

för sina egna liturgier, samtidigt som de har tagit spjärn mot den och skapat något som till stor 

del skiljer sig från den traditionella högmässan. När gudstjänstrummet genom dessa 

tillrättalagda liturgier har blivit en trygg plats är det möjligt att även andra mer öppna och 

mindre förutsägbara sammanhang kan kännas trygga.
33
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Jag väljer medvetet att inte undersöka liturgier som har tagits fram särskilt med tanke på 

människor med erfarenheter av att drabbas av andras synd. Svenska kyrkans 

huvudgudstjänster med nattvard är i de flesta fall mycket lika Norska kyrkans högmässa. Den 

form av gudstjänst som är i fokus för min undersökning påminner alltså mycket om den liturgi 

som Torp och medarbetarna vid resurscentret tar spjärn emot. Det är intressant att se om deras 

kritik av Norska kyrkans högmässa överensstämmer med vad mina respondenter anser om 

Svenska kyrkans huvudgudstjänster med nattvard. Det är också spännande att jämföra 

brukarnas behov som har format centrets liturgier med vad mina respondenter upplever och 

önskar. Medan Torp skriver om en särskild liturgi för den som har blivit utsatt vill jag 

undersöka om det är möjligt att inkludera sådana erfarenheter i huvudgudstjänsten.  

 

2.4. Upprättelsens rum 

Runt millennieskiftet arbetade både Lunds stift och Bräcke diakoni i Göteborg med att hitta 

former för hur Svenska kyrkans stöd till utsatta skulle kunna se ut. Från Bräcke Diakoni åkte 

personal till Oslo för att ta del av verksamheten vid det resurscenter som Norska kyrkan byggt 

upp där, och det fick dem att fundera på om man skulle kunna skapa något liknande i Sverige. 

Lunds stift hade utbildningsdagar för personalen i församlingarna, men också de såg behovet 

av ett center med specialkompetens. Något sådant hade de dock inte resurser att bygga upp på 

egen hand. Ur det här föddes idén om ett samarbete, som blev till projektet ”Svenska kyrkans 

själavård för utnyttjade”, vilket bland annat resulterade i en bok med titeln Upprättelsens rum. 

Själavård för utnyttjade. För att få ett geografiskt sammanhållet område bjöds Växjö stift in, 

och de tackade ja till att delta. Även Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå 

knöts till projektet.
34

 

 

Projektets själavårdare har utifrån sina erfarenheter skrivit ett kapitel i Upprättelsens rum. 

Själavård för utnyttjade med titeln: ”Gudstjänsten och den sargade människan”, vilket 

naturligtvis är av särskilt intresse för den här uppsatsen. De konstaterar att det inte är enkelt 

att forma en gudstjänst så att den blir upprättande för den sargade människan, men de bjuder 

in till reflektion kring det.
 
Nedan presenteras innehållet i detta kapitel. 

 

Det finns en diskrepans mellan vad som förmedlas t ex i församlingsblad eller vid 

gudstjänster och vad som förmedlas i det personliga mötet om den enskildas livserfarenheter. 
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För konfidenterna i projektet kunde det upplevas som hyckleri och innebära en svårighet i så 

väl relationen till församlingsföreträdaren som till Gud.
35

 En gudstjänst som inte rymmer 

offrets erfarenheter beskriver de som: ”ett tilltal som bara bekräftar den sargade människans 

självupplevelse av att inte finnas till som subjekt”.
36

 Offret blir osynliggjort. Medan förövaren 

tas om hand genom talet om alla som syndare med behov av förlåtelse, lämnas offret ensamt 

med sin smärta.
37

 Huruvida det finns en diskrepans mellan vad som förmedlas i gudstjänsten 

och i det personliga mötet är inte fokus i min undersökning. Jag har enbart koncentrerat mig 

på gudstjänsten, även om några respondenter naturligtvis berört även annan 

församlingsverksamhet. Redan innan jag påbörjade arbetet med enkäten och intervjuerna 

tyckte jag att deras påstående om att en gudstjänst där offrets erfarenheter inte ryms bekräftar 

upplevelsen av att inte vara ett subjekt och lämnar offret ensamt med sina upplevelser lät 

rimlig. Min utgångspunkt har dock varit att möjligheten finns att upplevelser av att drabbas av 

andras synd ryms i Svenska kyrkans huvudgudstjänster. I uppsatsen undersöker jag således 

om mina respondenters erfarenheter överensstämmer med de slutsatser som Aspernäs, Castor 

och Sjöberg drar utifrån sina erfarenheter som själavårdare för utnyttjade.   

 

De föreslår ett erkännande av verkligheten följt av upprättelseord, istället för syndabekännelse 

och tillsägande av syndernas förlåtelse. Utifrån sina erfarenheter från projektet menar de att 

förlåtelsen ofta blir en börda som kyrkan lägger på offret. Den som utsatts förväntas förlåta, 

men oftast finns det ingen befrielse i förlåtelsen om förövaren inte bett om att bli förlåten. 

Därför är det viktigt att i gudstjänsten tydliggöra att offret och förövaren har varsin väg att gå 

till upprättelse.
38

 Den som utsätts för övergrepp blir ett objekt för förövarens 

behovstillfredsställelse. Därför är det viktigt att erkännandet av verkligheten och 

upprättelseorden kommer tidigt i gudstjänsten, innan kyriet, för som de skriver: ”Så länge 

man inte är någon kan man heller inte bli ett jag inför Gud, med rätt att ropa på förbarmande 

över sin egen eller andras situation.”
39

 De betonar också vikten av att kyriet inte reduceras till 

att handla om förbarmande i ljuset av egen synd.
40

 Jag håller med Aspernäs, Castor och 

Sjöberg om att det blir ett för snävt perspektiv om kyriet bara anses handla om egen synd. Det 

är också problematiskt med syndabekännelse om offrets upplevelse inte ges utrymme eller 

adresseras på annat sätt än genom en förväntan på att förlåta. Jag är dock inte säker på att det 
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bästa sättet att hantera det på är att ersätta syndabekännelsen med något annat, utan tror att det 

kanske snarare är att komplettera den.  

 

Den som har utsatts för övergrepp har ofta lättare än andra att uppfatta det som förmedlas utan 

ord. Det är viktigt att reflektera över vad det liturgiska agerandet förmedlar för bild av Gud 

och människan. De lyfter fram olika situationer som kan vara särskilt problematiska för 

personer med övergreppserfarenhet, exempelvis handpåläggning och knäfall. Själavården kan 

ge ett viktigt bidrag till reflektionen kring liturgisk praxis.
41

 

 

Kanske är det så att vi som har ansvar för gudstjänstförvaltningen alltför mycket har 

fastnat i reflexionen över vad andra vill ha och behöver och glömt att innerst inne finns 

svaren på frågorna i våra egna hjärtan. Vad en sargad människa behöver är helt enkelt 

detsamma som vi själva önskar i vår egen sårbarhet och utsatthet inför det mänskliga 

lidandet.
42 

 

Med utgångspunkt i detta har Aspernäs, Castor och Sjöberg formulerat 7 punkter om hur de 

vill att gudstjänsten ska vara. Dessa handlar om vikten av att få utrymme för att reflektera 

över, benämna och bearbeta sin livsberättelse. Gudstjänsten ska spegla våra liv, våra behov 

och vår längtan. Den ska bejaka oss och våra liv. Sättet att tala om förlåtelse och försoning 

behöver enligt dem vidgas så att gudstjänsten talar om en Gud som både vill förlåta skulden 

och älska bort skammen. En gudstjänst, så som de önskar den, gör både livsförståelsen och 

gudstron rikare.
43

 Den är bärare av ett hopp som ”förankras djupt i verkligheten för att ge 

livsmod och kraft att leva”.
44

 Jag håller med dem om att det hopp som gudstjänsten ska vara 

en bärare av måste förankras i verkligheten. I stort ansluter jag mig också till deras andra 

punkter om hur gudstjänsten bör vara. Jag talar dock hellre mer om gudsrelation än om 

livsberättelse eller gudstro, för att undvika att hamna i något av dikena där fokus blir i stort 

sett enbart på antingen individen eller Gud. Liturgi är för mig levd och gestaltad gudsrelation. 

I mötet med Gud bär människan med sig hela sin livsberättelse. Om en del av den berättelsen 

förnekas eller utelämnas, om hoppet inte förankras i verkligheten, då blir ett uppriktigt möte 

omöjligt. Min utgångspunkt är att livsberättelsen och gudstron förenas i gudsrelationen, och 
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eftersom jag ser liturgi som gestaltad och levd gudsrelation blir de båda viktiga för 

gudstjänsten. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

3.1. Inte bara skam – ord för erfarenheten 

Det har på senare tid talats och skrivits en hel del om skam, och inte minst vad som skiljer 

skam från skuld.
45

 Vid CTR i Lund gavs det till och med en kurs höstterminen 2012 som hette 

just Skuld och skam. Det är bra att teologer både inom kyrka och akademi har fått upp ögonen 

för skammen och dess konsekvenser. I början av arbetet med den här uppsatsen var tanken att 

den skulle handla om skam och gudstjänst. För den som drabbats av andras synd har inte 

därigenom skuld, och då måste det väl vara skam det handlar om? Det var ändå något i det 

resonemanget som skavde i mig, och när jag i somras läste Andrew Sung Parks artikel The 

Bible and Han insåg jag varför.
46

 Att drabbas av andras synd kan mycket väl framkalla skam, 

men inte bara skam. Som ni kan se i avsnitt 5.2. berättade mina respondenter om många olika 

reaktioner på det de utsatts för. I Andrew Sung Parks artikel stötte jag för första gången på 

begreppet han, och plötsligt fick jag ett ord att använda för erfarenheten av hur det är att 

drabbas av andras synd. Ett begrepp som rymmer alla de där olika reaktionerna, som 

sammanfattar utan att begränsa. Låt oss titta närmare på vad han innebär. 

 

3.2. Han 

Jag har valt att i första hand utgå från vad Andrew Sung Park skriver om han. Utbudet av 

böcker och artiklar om han på språk som jag behärskar är mycket begränsat. Andrew Sung 

Park skriver på engelska. Dessutom har han arbetat med han i relation till begreppet synd i 

västerländsk teologi, vilket innebär att han redan har gjort en del av översättningsarbetet från 

en kulturell och teologisk kontext till en annan åt mig. Jag har dock läst böcker och artiklar 

även av andra författare och kommer att hänvisa till några av dem.  

 

Han är ett asiatiskt begrepp som används särskilt mycket i Korea. Enligt Park är det omöjligt 

att översätta detta ord, som beskriver det mänskliga lidandets djup. Till och med på koreanska 

är det svårt att hitta andra ord att förklara det med, skriver han.
47

 Park gör ändå, med hjälp av 

andra teologer och poeter som beskrivit han, ett försök. 
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Han finns i två olika former: aktiv och inaktiv.  Den människa som bär på aktiv han har 

närmare till aggressivitet, medan den som bär på inaktiv han är eftergiven. Enligt Park är den 

inaktiva han vanligare.
48

 

 

Han kan beskrivas som ett frustrerat hopp. Det uppstår när människor genom förtryck och 

utnyttjande berövas möjligheten att se framåt, att hoppas, under en längre tid. Istället skapas 

då känslor av sorg, förbittring, aggressivitet och hjälplöshet.
49

 Han påverkar hela människan 

och hela livet.
50

 Det är en komplex sammansättning av olika känslor. Hyun definierar han på 

följande sätt: 

 

“Han” is a sense of unresolved resentment against injustices suffered, a sense of 

helplessness because of the overwhelming odds against, a feeling of the total 

abandonedness (“Why hast thou forsaken me?”), a feeling of acute pain of sorrow in 

one’s guts and bowels making the whole body writhe and wriggle, and an obstinate 

urge to take “revenge” and to right the wrong—all these combined.
51

 

 

Den komplexitet som ryms i begreppet han är, tycker jag, dess främsta styrka. Människan är 

en komplex varelse, särskilt i svåra, utsatta och traumatiska situationer. Alla dessa olika 

känslor som ryms i han kan behöva tas om hand var för sig. I en diskussion om hur sådana 

erfarenheter kan rymmas i gudstjänsten blir det dock mycket otympligt att inte ha något 

samlande begrepp. Han kan vara ett sådant begrepp, som inte reducerar offrets upplevelser till 

mindre än de är och samtidigt underlättar diskussionen genom att i många fall endast ett ord 

behöver användas. 

 

En svårighet med att använda han, som jag redan har snuddat vid, är att det är ett främmande 

begrepp både språkligt och kulturellt. Son beskriver hur Koreas historia har präglats av 

invasioner och förtryck. Det har format det koreanska folkets han.
52

 Son talar till och med om 

en kollektiv koreansk han.
53

 Sverige har en helt annan historia. Med århundraden av fred, 

rikedom och välfärd finns det inte en kollektiv han på samma sätt som i Korea. Park lyfter 

dock fram berättelser om olika individer för att ytterligare illustrera vad han innebär, 
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berättelser från Korea men också från andra delar av världen. Bland andra berättar han om 

Elie Wiesel som överlevt förintelsen, och om Virginia som utsatts för incest.
54

 Individer som 

lever med erfarenheter av krig och förföljelser finns det också här i Sverige, den långa freden 

till trots. Barn utsätts för sexuella övergrepp också här i vårt välfärdsland. Grymhet och 

utsatthet existerar inte bara någonstans långt borta, det existerar här i Sverige. Människorna i 

Svenska kyrkans kyrkbänkar har upplevelser av det. Kanske har dessa upplevelser rent av 

resulterat i han. 

 

3.3. Han och synd 

Park skriver att synd och han ofta är tätt förbundna med varandra och kan skapa en 

kedjereaktion. En persons synd skapar han hos en annan. Den som bär på han i dess aktiva 

form kan drivas till att göra saker som i sig är fel, är synd, och som blir andras han. Så 

fungerar våldsspiralen. Gränsen mellan han och synd är inte alltid tydlig, eftersom båda ofta 

finns i samma person. Därför är det viktigt, menar Park, att tala om både synd och han. Det 

finns dock han som inte orsakas av andras synd. Ibland syndar människor mot sig själva och 

skapar på så sätt sin egen han. Exempelvis naturkatastrofer kan också orsaka han.
55

 

Människor kan inte kategoriseras som att de antingen är syndare eller bär på han. Det är inte 

fråga om antingen eller, utan om både och. Park skriver: 

 

It is important for this disussion to remember that sin and han are complex, entangled 

realities. While sin and guilt belong to the oppressors, and han and shame belong to the 

oppressed, the two realities often overlap. Frequently – indeed, probably most of the 

time – they exist side by side in individuals. The oppressed can be oppressors and vice 

versa; sometimes we commit sin and sometimes we experience han. For example, a 

victim of racism can be a sexist. This fact, however, should not diminish the distincion 

between sin and han, oppressors and oppressed.
56 

 

Park menar att kristendomen har behandlat synd exklusivt ur syndarens perspektiv. Det finns 

noga utarbetade doktriner för hur syndaren ska frälsas. Den teologiska reflektionen om att 

drabbas av andras synd är däremot i stort sett obefintlig.
57

 Offren hänvisas till själavård och 

terapi. Park skriver:  

                                                 
54

 Park, 1993, 20-30. 
55

 Park, 1993, 70. 
56

 Park, 1993, 13. 
57

 Park, 1993, 72-73. 



 

30 

 

 

The issue of victims has not been taken seriously at the level of theological doctrin. I 

am not suggesting that pastoral counseling and other kinds of therapy are not serious 

disciplines, but that the han of victims needs to be attended at the doctrinal level. The 

han of victims must not be treated simply as a pathological problem. The han of victims 

is a vital element in our understanding of the problems and the salvation of the world.
58

 

 

Synd har av många teologer definierats som själviskhet eller att vara självcentrerad. Park 

menar att doktrinen om synd i sig själv är självcentrerad, eftersom den handlar nästan 

uteslutande om syndaren.
59

 

 

Enligt Park finns det trots allt hos en del västerländska teologer sådant som anknyter till han. 

Det Cyprianus skriver om sår människorna ärvt från Adam och som Kristus har helat, liknar 

enligt Park han som förs vidare från en generation till en annan.
60

 Även Thomas av Aquino 

har skrivit om sår som ett resultat av syndafallet. Park tolkar dessa sår som en struktur av han 

i varje människa, en sorts universell han som alla bär på. Enligt Park bär dock inte alla 

människor på lika mycket han, utan det beror på vilka relationer och vilket samhälle man 

lever i. Thomas av Aquino skiljde inte ut det som Park identifierar som han från synd, och 

därför har han bara skrivit om hur synden ska hanteras. Park skriver dock att det inte är 

tillräckligt, att bara behandla synden kommer inte att läka såren.
61

 Feminist- och 

befrielseteologi försöker att behandla synd inte bara ur förtryckarens utan också ur den 

förtrycktas perspektiv. Här ser dock Park ett problem i att sådant som inte är synd blir kallat 

synd i brist på en bättre term.
62

 

 

Sin involves the volitional act of offense against God or others. A character trait which 

has been developed by the infringement of outside forces cannot be called sin. It is 

instead han, the seat of the wound of the victims.
63

 

 

Även om en persons primära problem är han, betyder det inte att hon inte skulle kunna synda. 

Kvinnor i ett patriarkalt samhälle kan mycket väl synda samtidigt som de förtrycks. Den som 

faller offer för någonting blir inte per automatik syndfri. Dock är det viktigt att föra in offrets 
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perspektiv så att det som inte är synd inte blir kallat för det. Det finns teologer som inser att 

de traditionella doktrinerna om synd är otillräckliga, men det är också deras beskrivningar av 

vad otillräckligheten består i. Han skulle här, enligt Park, kunna vara ett redskap för att bättre 

uttrycka det de försöker säga.
64

 

 

Park menar att han upplöses genom helande av offret och försoning mellan förövare och 

offer.
65

 Även om han inte är något teologiskt begrepp finns det, som nämndes tidigare, ett 

behov av teologisk reflektion kring det, och då särskilt i relation till synd.
66

  

 

Han har, istället för skam, varit det begrepp jag har utgått från för att förstå det mina 

respondenter berättat om. Respondenterna själva skulle inte identifiera sina reaktioner som 

han, eftersom de flesta av dem inte vet vad det är. Det är ett nytt begrepp också för mig, och 

troligtvis för de flesta av er läsare. Eftersom vi i svenskan inte har något motsvarande begrepp 

har jag, trots svårigheterna det kan innebära, valt att utgå från begreppet han. Vid några 

tillfällen i analysen hänvisar jag till litteratur om han, dock inte i större utsträckning än till 

annan litteratur. Jag använder han som en hjälp för att definiera vad det är jag studerar, inte 

som ett analysverktyg. Därför är det främst här under teori som han presenteras. Jag 

återkommer i korthet till han i uppsatsens avslutande kapitel. 
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4. Resultat av enkäten 

Enkäten bestod både av frågor med fasta svarsalternativ och av frågor med fritt formulerade 

svar. Nedan redovisas resultaten från frågor med fasta svarsalternativ. Jag har dock främst 

analyserat intervjumaterialet (se kapitel 5), eftersom enkätsvaren är så kortfattade att det är 

mycket lätt att misstolka dem, särskilt då jag inte har haft möjlighet att ställa förtydligande 

och fördjupande frågor annat än till dem jag har intervjuat. En del citat från 

enkätundersökningen används dock ändå i analysen i kapitel 5. 

 

4.1. Om informanterna 

14 av informanterna är kvinnor och 5 är män.  

 

9 är anställda inom Svenska kyrkan och 10 är det inte. 

 

Åldersfördelningen ser ut som följer: 

 

19 år eller yngre 1 

20-29 år 7 

30-39 år 3 

40-49 år 4 

50-59 år 2 

60-69 år 1 

70 år eller äldre 1 

 

Att det är flest informanter som är 20-29 år kan rimligen bero på att jag själv och stora delar 

av mitt kontaktnät tillhör den åldersgruppen, vilket har gjort att enkäten troligen har spridits 

mer bland mina jämnåriga. Det är också en åldersgrupp som använder internet och sociala 

medier i stor utsträckning. 
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4.2. Informanternas gudstjänstfirande 

4.2.1. Så ofta firar informanterna gudstjänst 

1 gång i veckan eller mer 13 

1-2 gånger i månaden 4 

Någon/några gånger per år 2 

Mer sällan 0 

 

De flesta informanterna är flitiga gudstjänstfirare. Återigen är det rimligt att anta att vilka jag 

har i mitt kontaktnät har påverkat vilka som har nåtts av enkäten. Kanske är det också så att 

ämnet och sättet enkäten var utformad på främst har tilltalat dem som är aktiva 

gudstjänstfirare. Kravet på att informanten skulle ha firat huvudgudstjänst med nattvard i 

Svenska kyrkan under det senaste året gjorde att de som tidigare har valt att lämna Svenska 

kyrkan och/eller gudstjänstfirandet inte kunde delta. Det hade varit intressant att få enkätsvar 

från och intervjua även personer som har valt att inte alls eller mycket sällan fira gudstjänst 

och som har erfarenheter av att drabbas av andras synd. För det krävs dock troligen en annan 

metod och/eller kontaktnät för att hitta informanter och respondenter. 

4.2.2. I dessa stift firar informanterna gudstjänst 

Några av informanterna firar gudstjänst i flera stift, det är därför antalet svar på denna fråga 

överstiger antalet informanter. 

 

Göteborgs stift 2 

Härnösands stift 1 

Karlstad stift 0 

Linköping stift 1 

Luleå stift 0 

Lunds stift 8 

Skara stift 3 

Stockholms stift 3 

Strängnäs stift 1 

Uppsala stift 1 

Visby stift 1 
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Västerås stift 1 

Växjö stift 2 

 

4.2.3. Gudstjänstordning 

6 av informanterna firar gudstjänst i församlingar som provar KHF. 4 av dem vet inte om 

KHF används. 9 informanter firar gudstjänst i en församling som inte använder KHF. Det är 

lätt att tänka att de församlingarna då använder sig av HB. Rimligtvis gör majoriteten av dem 

det, men möjligheten finns också att de använder sig av lokala gudstjänstordningar som 

godkänts av respektive domkapitel. 

 

4.2.4. Värdering av moment i gudstjänsten 

I tabellen nedan kan ni se hur respektive informant värderat respektive gudstjänstmoment. 

Informanterna har fått en siffra mellan 1 och 19. På de informanter jag senare intervjuade har 

jag även skrivit ut den bokstav som jag identifierar personen med i intervjuundersökningen. 

Informant 1/F är alltså samma person som respondent F. 

 

P står för positivt och N står för negativt. 

 

Som syns i tabellen ovan är de flesta informanterna positiva till de flesta momenten i 

gudstjänsten. Nattvarden och välsignelsen är de moment som ingen värderar som negativa. 

 1/F 2 3/H 4/D 5 6 7/B 8 9 10/E 11 12 13 14 15 16 17/A 18/C 19/G 

Syndabekännelse och 

förlåtelse P P P P P P P P N P P P P P P P P P N 

Kyrie P P N P P P P P P P  P P P P P P P P 

Textläsningar och predikan 

(form) P P P P P P P P P P P P P P N P P P P 

Textläsningar och predikan 

(innehåll) P P N P P P P P P P P  P P N N P P P 

Trosbekännelse P P P N P P P P P P P P P P P P P P N 

Psalmsång P P P P N P P P P P  P P P P P P P P 

Kyrkans förbön P P N P N P P P P P P P P P P P P P P 

Herrens bön P P P N P P P P P P P P P P P P P P P 

Nattvard P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Välsignelse P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
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Flest respondenter var negativa till innehållet i textläsningar och predikan, men det var ändå 

bara 3 av 19 som uppgav detta. Det gick att hoppa över frågor och ändå skicka in enkäten, 

vilket är anledningen till att några informanter inte har värderat vissa av momenten. 

 

Hur respondenterna värderat ett moment stämmer inte alltid överens med hur de i 

fritextsvaren eller i intervjuerna beskriver det. Respondent 3/H värderar exempelvis kyriet 

som negativt, men på frågan om hon upplever att hennes erfarenheter av att ha blivit syndad 

emot ryms i gudstjänsten och var i så fall svarar hon: ”Ja, i Herre förbarma dig över oss 

(kyriet).” Vid intervjun frågade jag henne om det och hon visste själv inte varför hon värderat 

kyriet som negativt. Respondent 18/C värderar trosbekännelsen som positiv, men 

skriver: ”Det enda jag har svårt för är trosbekännelsen.” Det går inte heller att vara säker på 

att respondenterna har tänkt på det moment som jag avser. Respondent 7/B har värderat kyriet 

som positivt. I samband med intervjun visade hon dock en osäkerhet kring vad kyriet 

egentligen är och om de alls har det i den gudstjänst hon firar. 

 

Anledningen till att respondenterna bara fick värdera momenten som antingen positiva eller 

negativa var för att tvinga dem att ta ställning och på så sätt skapa en utgångspunkt för 

intervjustudien. Tabellen ovan ger en förenklad bild av respondenternas förhållande till de 

olika gudstjänstmomenten. Verkligheten är naturligtvis långt mer komplex. Det går därför inte 

att dra några generella slutsatser utifrån detta, mer än att respondenterna i stor utsträckning 

upplever gudstjänsten som positiv. Som jag konstaterade i 4.2.1. har jag nått personer som 

frekvent firar gudstjänst. Det är inte överraskande att dessa mest upplever gudstjänsten som 

positiv, annars hade de rimligtvis inte deltagit i den så ofta som de gör.  

 

4.3. Vad informanterna har utsatts för 

Informanterna har varit med om mycket olika saker. 4 av dem har valt att inte berätta något 

om vad de har utsatts för, medan de andra vittnar om exempelvis mobbing, svek, 

diskriminering, sexuella övergrepp och föräldrar som brustit i sitt föräldraskap.  

 

Vad flest informanter uppger är att de har blivit mobbade eller diskriminerade. 6 av 

informanterna berättar om mobbing och utsatthet i skolmiljö. De har blivit retade och utfrysta. 

Lärare har inte reagerat eller inte förmått hantera situationen. I något fall är det till och med 

lärare som har utsatt eleven. Även diskriminering är det 6 informanter som berättar om. De 
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har blivit diskriminerade på grund av sexuell identitet, psykisk sjukdom, eller att de är 

kvinnor och ska bli eller är präster. 

 

5 av informanterna uppger att de har utsatts för flera olika saker. 
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5. Intervjuer 

5.1. Presentation av respondenterna 

5.1.1. Respondent A 

Respondent A är en man i 60-årsåldern och beskriver sig själv som ”syndaren som sent kom 

till tro”. Han har sina rötter i en annan världsdel och har växt upp i en multireligiös miljö. 

Under 80-talet var A familjefar, student och missbrukare. Han greps av polisen och dömdes 

till fängelse för narkotikabrott. På grund av den hederskultur han kommer från fördömdes han 

av sin mamma. Hon ringde till honom i fängelset och sade att hon hoppades att han skulle ta 

livet av sig. A gjorde då ett självmordsförsök, men överlevde. En del av straffet omvandlades 

till behandling och han har varit nykter och drogfri sedan dess. Tiden i fängelset slog dock 

hans tillvaro i spillror. Han fick inte lov att fullfölja sina studier, eftersom att ha dömts för 

narkotikabrott inte ansågs förenligt med att arbeta som det han utbildade sig till. Hans fru 

hade begärt skilsmässa och han fick endast träffa sina barn tillsammans med en socionom.  

 

Ett tag efter att A avtjänat sitt fängelsestraff gick hans före detta fru med på att försöka tråckla 

ihop äktenskapet, eftersom hon märkte att han hade förändrats. Hon hade sökt stöd hos en 

präst i samband med att A greps, och krävde att om de skulle försöka leva tillsammans igen 

skulle de gemensamt träffa denne präst. A fick flytta hem och snart fick de fler barn. Genom 

kontakter fick A möjlighet att gå en specialutformad utbildning och han öppnade därefter 

eget.  

 

Familjen började under den här tiden att gå i kyrkan och när det var dags för deras fjärde barn 

att döpas bad A att få bli döpt i samma gudstjänst. Senare blev han också konfirmerad och 

engagerade sig mycket i församlingen. 

 

För några år sedan rämnade As tillvaro åter igen. Han anklagades för nya brott och hängdes ut 

med namn och bild i tidningen. Frun begärde skilsmässa en gång till. Han blev tvungen att 

stänga sitt företag. Ingen ville veta av honom. Inte ens hans doppräst tog emot honom för 

samtal, vilket ledde till att han slutade gå till kyrkan eftersom han kände sig smutsig och 

ovärdig. Efter 3 år blev det huvudförhandling och han friades av en enig tingsrätt. 
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Idag har A vågat sig tillbaka till kyrkan och är engagerad i den församling där han nu bor. 

Gudstjänst firar han varje vecka. Han lever åter tillsammans med sin fru och har flera 

barnbarn. Att ha blivit anklagad och uthängd i media påverkar dock fortfarande hans liv, trots 

att han friades. Exempelvis vågar han inte använda sitt riktiga namn, hans barn har blivit illa 

behandlade när det framkommit att han är deras pappa, och en av hans svärsöner med familj 

vill inte veta av honom vilket gör relationen till den dottern och deras barn komplicerad. A 

återkommer flera gånger under intervjun till hur han gång på gång har fått erfara att 

kärleksbudskapet är villkorat. 

 

5.1.2. Respondent B 

Respondent B är en kvinna i 55-årsåldern. Hennes barn har alla flyttat hemifrån, så hon bor nu 

själv med sin katt. B är aktiv i församlingen där hon bor och trivs mycket bra i den, vilket gör 

att hon inte vill flytta trots att hon egentligen önskar sig ett annat boende. 

 

För ungefär 12 år sedan hittade B tillbaka till en tro som hon kände igen sedan hon var ung. 

Vägen in i kyrkan gick via en kyrkokör. När hon började gå på gudstjänst på söndagarna hade 

hon många frågor och ville ha förklaringar till allt som skedde i gudstjänsten. Hon fick hjälp 

med att se de olika gudstjänstmomentens betydelse och beskriver hur hon idag är så hemma i 

gudstjänstfirandet att det går automatiskt. Det är främst i den stilla veckomässan som hon har 

sin hemvist. Den firar hon varje vecka, men då och då går hon även på söndagarna. 

Veckomässan erbjuder mer utrymme för egen reflektion och kontemplation, men B säger att 

hon ibland också behöver högmässans ramar eftersom de hjälper henne att samla ihop sig. 

Även kyrkorummet hjälper henne att hitta fokus genom att det är ett avskalat rum där inget 

annat distraherar. 

 

B blev sjukskriven för 4 år sedan på grund av utmattningsdepression. Senare fick hon också 

en annan psykiatrisk diagnos. Förra året fick B möjlighet till en rehabiliteringstjänst i en av 

Svenska kyrkans församlingar. B hade länge längtat efter att få arbeta i kyrkan och var 

mycket lycklig över att få den möjligheten. Efter en kortare tid fick hon dock ett skov och 

blev åter igen sjukskriven. Församlingen meddelade då att de inte hade tid att vänta på att hon 

blev bättre utan skulle leta efter någon annan som kunde ta över hennes tjänst. Den enda 

kontakt hon hade med församlingen efter att hon insjuknat var telefonsamtalet där de 
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berättade att hon var tvungen att sluta, samt en julhälsning som hon upplevde handlade om att 

döva deras dåliga samvete. B tog det väldigt hårt.  

 

5.1.3. Respondent C 

Respondent C är en kvinna i 70-årsåldern. Hon är pensionär sedan några år tillbaka och har 

tidigare varit egen företagare. 

 

C säger att hon aldrig har varit särskilt långt bort från kyrkan, men att hon började fira 

gudstjänst i större utsträckning under 80-talet då de hade en svår tid i familjen eftersom 

hennes yngsta dotter hade anorexia. Dottern anmälde sig till konfirmationsundervisning, men 

orkade inte genomföra den. Hon gick dock gärna på gudstjänst och C följde med henne. Både 

C, hennes barn och hennes barnbarn sjunger i kyrkokörer. Idag är det främst då dessa 

medverkar som hon firar gudstjänst. C beskriver gudstjänsterna i församlingen hennes kör 

tillhör som att de präglas av en informell stämning. Kyrkorummen är små och medeltida, 

vilket gör att det inte är några stora avstånd mellan gudstjänstfirarna. Hon är bekant med de 

flesta i församlingen och i kören finns det en stark gemenskap. C bor idag i en större stad, 

men sjunger fortfarande i kören ute på landet där hon bodde tidigare. 

 

Dottern fick inte den hjälp hon behövde för sin anorexia. C beskriver det som ett systemfel till 

följd av modesvängningar inom ätstörningsvården. Den behandling som erbjöds var 

familjeterapi, i vilken en spegelvägg användes. Bakom den fanns behandlare som de aldrig 

fick träffa, vilket C upplevde som nästan manipulativt och som att de utsattes för ett 

experiment. Behandlingen fungerade inte, hennes dotter mådde inte bättre, men trots det 

provades inte någon annan behandlingsmetod. Till slut avled dottern till följd av anorexian. 

 

5.1.4. Respondent D 

Respondent D är en kille i övre tonåren. Han går ett högskoleförberedande program på 

gymnasiet. 

 

Som barn sjöng D i barnkören i en församling, men tappade därefter kontakten med kyrkan. 

För några år sedan var D på ett konfirmationsläger som anordnades av en annan församling än 

den han tidigare sjungit i kör i, och i den har han sedan blivit kvar. Han är konfirmandledare, 

med i ungdomsgruppen, vaktmästare, och även om han inte är kyrkvärd så har han ibland 
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kyrkvärdsuppgifter som att gå i processionen eller att läsa text.  D känner sig mest hemma i 

den mässa som firas i anslutning till ungdomsgruppens träffar, men också i högmässan som 

han firar ungefär 2 gånger i månaden.  

 

D blev mobbad under låg- och mellanstadiet. På högstadiet började han i en ny skola där 

ingen kände honom sedan innan. Där fick han ett helt annat bemötande än han fått tidigare. 

Det var först då, när han upptäckte att det kunde vara annorlunda, som han verkligen förstod 

att han varit utstött på sin förra skola.  

 

5.1.5. Respondent E 

Respondent E är en kvinna i 20-årsåldern. Hon bor hemma hos sina föräldrar och studerar till 

sjuksköterska. 

 

E är aktiv inom Svenska kyrkans unga och har varit det sedan hon konfirmerades för 6-7 år 

sedan. Hon uttrycker att hon ofta tycker att kyrkan spretar, att alla vill gå åt sitt håll. Svenska 

kyrkans unga är därför bra för henne, för där är alla mer jämnåriga och har flera gemensamma 

saker som de tycker är viktiga. Det är en plats där hon får växa i sin tro. Församlingens 

gudstjänster är också ett andrum för henne, även om hon upplever dem som tråkiga och 

gammaldags. 

 

E är en hbtq-person, och hon är medveten om att många kristna tycker att utlevd 

homosexualitet är en synd. En av hennes bästa vänner har den åsikten, och att få höra det var 

naturligtvis svårt.  

 

5.1.6. Respondent F 

Respondent F är en man i 25-årsåldern, som studerar ett statsvetenskapligt program vid ett 

svenskt universitet. 

 

Svenska kyrkan har alltid varit en självklar del av Fs liv, eftersom hans pappa är präst. Han 

säger att han på sistone har hittat sin egen roll i kyrkan och i tron. Nu bor han i en annan stad 

än sina föräldrar och är aktiv i en församling som han beskriver som högkyrklig och 

konservativ. Många av dem som arbetar och är aktiva i församlingen har kopplingar till Oas-

rörelsen och Frimodig kyrka. Det är en liknande teologisk och liturgisk inriktning som i den 
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församling där hans pappa arbetar. F upplever dock att gemenskapen och sättet att bemöta 

människor på inte är lika bra i den församling där han nu är aktiv. Gudstjänsten i församlingen 

har en stark liturgisk betoning och under nattvardsgången är det lovsång och det finns 

möjlighet till personlig förbön. 

 

När F växte upp bodde de på en ganska liten ort och alla visste att han var prästens barn. Det 

innebar en utsatthet och ett utanförskap. Under högstadiet bodde de i en annan stad där han 

kände att han aldrig passade in. Han berättar att många tog droger, och när han valde att inte 

göra det blev han utanför. I olika situationer i livet har han blivit sviken och baktalad av 

vänner. För några år sedan flyttade hans syster ihop med sin kille utan att de var gifta, vilket 

hans föräldrar reagerade så starkt på att de knappt ville titta på henne. F har en flickvän och 

vetskapen om hur det blev för hans syster påverkar i stor utsträckning hur han nu väljer att 

göra. Han är rädd för att bli utsatt på samma sätt som sin syster om han skulle välja att flytta 

ihop med sin flickvän. 

 

5.1.7. Respondent G 

Informant G är en kvinna i 35-årsåldern, för tillfället föräldraledig, annars yrkesverksam inom 

Svenska kyrkan. Hon prästvigdes för ungefär 10 år sedan och har bott och tjänstgjort i flera 

olika stift. 

 

Själv växte hon upp med engagemang i Svenska kyrkan, men anser sig även ha fått intryck 

från såväl EFS som från den ortodoxa kyrkofamiljen, som kyrkligt arv, genom mor- och 

farföräldrar. 

 

Som barn utsattes G för sadistiska, sexuella övergrepp, ibland med rituella inslag i form av 

ceremonier, riter och symboler. Till förövarna hörde såväl hennes egna föräldrar som andra 

involverade vuxna, som hon lämnades ut till. Hon tvingades även att delta vid omänskliga 

dåd, riktat mot andra barn i samma livssituation. 

 

I vanliga fall firar G gudstjänst flera gånger i veckan, men som småbarnsförälder blir det inte 

så mycket mer än en gång i veckan. Den gudstjänst hon oftast firar är en familjemässa, som 
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hon trivs bra i. Flera av bönerna och den liturgiska musiken ingår inte i vare sig 1986 års 

handbok eller kyrkohandboksförslaget, men i stort följer den Svenska kyrkans ordning. 

 

5.1.8. Respondent H 

Respondent H är en kvinna i 20-årsåldern. Hon är prästkandidat, men har just nu 

studieuppehåll och arbetar som församlingsassistent. 

 

När H var liten flyttade familjen till en mindre tätort där utbudet av fritidsaktiviteter var 

mycket begränsat. Därför var H och hennes systrar med i kyrkans barnverksamhet och kyrkan 

blev på så sätt en självklar del av deras liv. Under sin konfirmandtid upptäckte H snabbt 

att ”det här med Gud var på riktigt”. Hon var mobbad i skolan och i konfirmandgruppen och 

det hindrade henne från att delta i gudstjänsten på det sätt hon egentligen ville, eftersom hon 

inte ville bli sedd som ännu mer annorlunda. H är musikalisk och fick spela under 

gudstjänsterna, vilket erbjöd henne en möjlighet att få sitta ifred uppe på orgelläktaren. När 

hon gick andra året på gymnasiet fick hon sin prästkallelse. H var då konfirmandledare och 

fick leda andakter och undervisningspass. Hon visste att den präst hon arbetade tillsammans 

med var negativt inställd till prästvigda kvinnor, och därför beslutade hon sig för att hålla sin 

kallelse hemlig för honom. I slutet av gymnasiet gick det dock inte längre, och så snart han 

fick reda på att hon tänkte studera till präst fick hon enbart hjälpa till med disken. H slutade 

att fira gudstjänst i den församlingen som tidigare varit en god plats för henne, eftersom hon 

inte ville utsätta sig för att bli ifrågasatt. Först när hon blivit antagen som prästkandidat 

vågade hon sig tillbaka.  

 

Den gudstjänst H idag firar på studieorten beskriver hon som ”den tråkigaste gudstjänst du 

kan tänka dig”. Det kommer få personer till gudstjänsten och hon drar ner medelåldern 

mycket. Mässa firas ytterst sällan, eftersom kyrkoherden tror att det inte kommer att komma 

några till gudstjänsten då. Liturgin är mycket avskalad. H upplever gudstjänsten främst som 

en monolog från prästens sida. Hon har försökt att tala för att engagera fler personer i 

gudstjänsterna, men har inte fått gehör.  

 

Den präst som H stötte på motstånd hos när hon berättade om sin kallelse har nyss avtackats, 

så nu känner H att hon har möjlighet att på allvar återvända till den församlingen när hon 
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besöker sina föräldrar. H är dock antagen prästkandidat för ett annat stift än det hon kommer 

ifrån, eftersom hon i hemstiftet stött på så mycket negativt. 

 

5.2. Respondenternas reaktioner 

Som beskrivits i avsnitt 1.3.2. fick respondenterna innan eller under intervjun skriva ner vilka 

reaktioner som väcktes i dem då de drabbades av andras synd. Nedan redovisas deras svar så 

som de har skrivit dem på lapparna. Då olika respondenter använt ord som beskriver liknande 

känslor har jag ändå valt att redovisa dessa separat, eftersom ordvalen kan innebära en 

nyansskillnad. Dock har jag tagit mig friheten att sammanföra exempelvis ledsen och 

ledsamhet.  

 

Respondent G placerade lapparna med sina reaktioner i relation till Gud på ett sådant sätt att 

de känslor hon uppfattar ligger nära eller hör ihop med varandra gör det också på pappret. 

Därför har dessa hållits samman även i min redovisning. De tre lapparna som hålls samman 

(arg/ilska, sorg, hat) utgör de känslor som hon anser är sunda, rättmätiga reaktioner. På resten 

av hennes lappar står negativa, smärtsamma reaktioner i relation till Gud. Det finns inte någon 

särskild tanke bakom hur de andra respondenternas lappar är placerade i relation till varandra. 

Varje respondents lappar finns dock oftast i närheten av varandra. 

 

Bokstäverna A-H anger vilken eller vilka respondenter som har uppgett en viss reaktion. 
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5.2.1. Respondenternas reaktioner i relation till sig själva 

 

Besviken 

 
A, H 

Rädd 

 
A 

Smutsig 

 
A 

Ovärdig 

 
A 

Skuld 

 
B 

Skam 

 
B, G 

Depressiv 

 
B 

Värdelöshet 

 
B 

Exkluderad 

 
C 

 

Övergiven 

 
C 

Anklagad 

 
C 

Nedvärderad 

 
C Borde jag ha gjort 

någonting 

annorlunda? 

 
D 

Arg 

 
F, H 

Borde jag ändra 

på mig? 

 
D 

Förvirrad 

 
F 

Ledsen 

 
F, H 

 

Osäker 

 
F 

Självförakt 

 
G 

Glädje 

 
G 

Rädsla för mig 

själv 

 
G 

 

Självhat 

 
G 

Sorg 

 
G 

Stolthet 

 
G 

Fragmentiserad 

 
G 

Sviken 

 
H 
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5.2.2. Respondenternas reaktioner i relation till den/de som gjort dem illa 

 

Arg 

 
A, B, F 

Besviken 

 
A, B 

Undrande 

 
A 

Underlägsenhet 

 
C 

Inte möjlighet att 

ifrågasätta 

bemötandet 

 
C 

Missunnsam 

 
F 

 

Förakt 

 
G 

Skam 

- skäms över 

mig själv 

 
G 

Rädsla 

 
G 

Fragmentiserad 

 
G 

Ångest 

 
G 

Hat 

 
G Vrede 

 
G 

Pity 

- har tyckt 

synd om dem 

Medkänsla 
G 

Slutar gå i 

kyrkan 

 
H 

Undvikande 

 
H 

Allting kunde 

förstöras om 

de var där 

 
H 
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5.2.3. Respondenternas reaktioner i relation till Gud 

 

Tvivlande 

 
A Skam 

 
A 

Osäker 

 
A 

Kärlek 

 till Gud 

 
B 

Tacksamhet 
B 

Varför? 

Ifrågasättande 
D 

Var  

med mig  

när andra  

inte är det. 
H 

Arg, Ilska 

 
G, B, F 

Sorg 

 
G Hat 

 
G 

Icke-

existerande 

 
G 

Osedd 

 
G 

Skammad 

 
G 

Sviken 

 
G 

Ledsen 

 
G, F 

Övergiven 

 
G, C 

Besviken 

 
G, F 

Förnedrad 

 
G 

Föraktad 

 
G 

”Tig!” 

Rädsla 

 
G 

Hatad, avskydd 

 
G 

Nedvärderad 

 
G 
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5.3. Rum för reaktion 

5.3.1. Syndabekännelsen och förlåtelsen 

När jag sammanställt hur alla respondenterna placerat in lapparna med sina reaktioner, så 

framträder syndabekännelsen och förlåtelsen som ett viktigt moment där mycket kan rymmas. 

Som läsaren kan se i avsnitt 5.5.2. är det också ett av de moment som upplevs som mest 

problematiskt, men i det här kapitlet kommer det att handla om vad respondenterna upplever 

faktiskt får utrymme i syndabekännelsen. 

 

De reaktioner som placeras in här tillhör två olika kategorier, skulle man kunna säga. Den 

första handlar om sådant de faktiskt upplever är deras egen synd. Den andra handlar om 

sådant som egentligen är reaktioner på att någon annan har gjort dem illa, men som de lägger 

in i syndabekännelsen för att de inte hittar någon annan plats för det. 

 

Förakt för dom här människorna. Det kan jag sätta på syndabekännelsen faktiskt, 

eftersom det… Nånstans vill jag kunna förlåta dom. Nånstans vill jag inte förakta dom i 

alla fall. Hatet kan jag förstå att jag har, och vreden kan jag förstå att jag har. Men 

föraktet, det är min synd. Det tycker jag. För det riktar sig gärna mot att dom är 

människor också. Inte bara för vad dom har gjort, utan för dom. Och det tänker jag, det 

hör ihop med synden. 

Respondent G 

 

Föraktet har fötts av vad de har gjort mot G. Här blir det tydligt att han och synd, för att 

använda Parks terminologi, ofta flätas samman med varandra. Synd föder han, och han föder 

synd.
67

 Även F skiljer ut en känsla gentemot dem som gjort honom illa som synd, nämligen 

missunnsamhet. Det blir tydligt att det även hos individer som drabbats av andras synd finns 

ett behov av syndabekännelse. Dels för att de, precis som alla människor, syndar, men också 

för att just att drabbas av andras synd kan leda till egen synd. För reaktionerna i den här 

kategorin fungerar syndabekännelsen bra. Individen kan lyfta fram det som hon uppfattar som 

sin egen synd och få förlåtelse förmedlad, vilket är det adekvata svaret på bekänd synd. Mer 

problematiskt är det med den andra kategorin av reaktioner som de placerade in på 

syndabekännelsen. 
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Dom får ligga kvar där, vet du. (Vid syndabekännelsen. Min anm.) För det… I 

gudstjänstordningen är det enda stället där jag kan lägga dom ifrån mig. Lämna ifrån 

mig dom. Det är att be om förlåtelse för att jag känner som jag gör.  

Respondent B 

 

På de lappar B låter ligga kvar står det: depressiv, värdelöshet, skuld & skam, ilska (mot Gud 

och mot dem som gjort henne illa), besvikelse (mot dem som gjort henne illa). Är det synd att 

känna sig depressiv, eller besviken på någon som sårat en? Är förlåtelse det adekvata svaret 

till någon som känner sig värdelös? Själv tycker B egentligen inte det, men det är bara där hon 

kan lägga det ifrån sig. Till stor del beror det på att det bara är där hon upplever att det finns 

en tvåvägskommunikation. Syndabekännelsen får ett direkt svar i förlåtelsen. Hon ser en liten 

öppning till tvåvägskommunikation i nattvarden och i välsignelsen, men då måste hon själv 

aktivt tänka sig det. Förlåtelsen är ett bättre svar än inget svar alls. 

 

I Bs församling används följande syndabekännelse ur HB: 

 

Barmhärtige Gud 

du som i Kristus öppnar vägen till dig 

och utplånar världens alla synder, 

jag ber dig: 

Rena mig, så blir jag ren, 

hela mig, så blir jag hel, 

drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. 

 

Det är i den sista delen av bönen som hon framför allt kan lägga in det som handlar om att 

drabbas av andras synd. I bönen om att Gud ska rena, hela och dra en till sig upplever hon att 

det finns utrymme också för det som andra har gjort mot en, inte bara för den egna synden. 

Att besvara en sådan bön med ”du är förlåten”, är dock något märkligt. Därför har den också i 

KHF omarbetats till en överlåtelsebön.
68

 (Se avsnitt 5.10. i denna uppsats för en vidare 

diskussion av överlåtelseböner.) Dessa formuleringar, som B tycker om, är enligt KHF alltså 

inte möjliga att använda som syndabekännelse. I syndabekännelsen ska synden bekännas, och 

inget annat. På så sätt är det bra att inte använda böner som öppnar för att lägga in också 

sådant som inte behöver förlåtas. Å andra sidan är det då viktigt att det får uttryckas någon 

annanstans.  
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Nelson och Park skriver: 

 

To focus on the victim of sin is to push Christian theology to locate the doctrine of sin 

within the context of the experience of evil. Classical theology has placed evil within 

the context of sin.
69

  

 

Precis det här är det B med flera tvingas att göra, att pressa in upplevelser av något ont i 

begreppet synd, till och med i egen synd. Syndabekännelsen och förlåtelsen är bra för att möta 

det som respondenterna upplever vara deras faktiska synd. I brist på annat kan den fungera 

som en plats där även erfarenheter av att ha drabbats av andras synd kan lyftas fram. Det vore 

dock bättre om det inte behövde bekännas som synd och besvaras med förlåtelse, när det inte 

är vad det är och ett annat svar skulle vara mer adekvat. 

 

5.3.2. Kyriet 

Det andra momentet som sticker ut när respondenterna ska placera in sina reaktioner i 

gudstjänstordningen är kyriet. Här tycker de att följande ryms, åtminstone delvis: skam, 

tvivel, osäkerhet, övergivenhet, besvikelse, ledsamhet, hat, rädsla, sorg, vrede, ångest, 

självförakt, samt medlidande med förövarna. 

 

Det stämmer väl överens med kyriets ursprungliga funktion. Enligt Ellverson hörde det från 

början inte ihop med bot och förlåtelse, utan var en refräng i en litania, en förbön.
70

 Han 

beskriver vad kyriet är såhär: ”Kanske skulle det kunna uttryckas så, att syndabekännelsen är en 

bön om förlåtelse för min egen skuld, medan Kyrie mer är en bön om läkedom för mina och världens 

sår.”
71

 Många har dock kommit att förknippa kyriet med just bot. Kanske på grund av att det i 

flera kyrkor används som bönerop i samband med syndabekännelsen.
72

 Så är fallet i Fs 

församling. Han uppfattar dock inte kyriet som att det är en bön om förlåtelse, utan beskriver 

det såhär: 

 

Där blottläggs det liksom att det är liksom brustet och då tänker jag ofta på det som är 

brustet i mig själv och i världen liksom. Ja men, det blir som en bönesuck liksom. /…/ 
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Det kan ju se ganska olika ut, alltså själva sången. Så det kan spela ganska stor roll. Det 

kan skilja sig lite åt. Det finns nån sån här jättegammal katedralsång liksom. Den ger 

kanske inte så jättemycket känslor på det sättet. Och då blir det väl inte lika påtagligt 

liksom. Alltså att dom här känslorna kan rymmas i det. 

 

F säger att det spelar roll hur kyriet är utformat. Ett bra kyrie, enligt F, är ett som förmår 

beröra känslomässigt. Vidare säger han att det gärna ska vara ett modernt tilltal och 

åtminstone delvis på svenska så att man förstår vad det är man sjunger. Flera av 

respondenterna tar upp att mycket beror på hur kyriet utformas. C betonar styrkan i de enkla 

fraserna som handlar om att inte vara övergiven och att man får lov att be om förbarmande. 

För H är det viktigt att ett kyrie är formulerat så att det inte blir för abstrakt. ”Gud, hjälp mig. 

Förbarma dig”, räcker bra. Hon säger att Möt mig nu som den jag är (Sv. Ps. 767) är ett 

exempel på ett bra kyrie. Både F och H framhåller att både musiken och texten är viktiga. 

 

Det finns alltså anledning att fundera över hur kyriet utformas så väl språkligt som 

musikaliskt, samt var i gudstjänsten det placeras, för att på bästa sätt rymma erfarenheter av 

att ha drabbats av andras synd. För här finns möjlighet till det, i det moment som från början 

handlade om individens och världens sår. 

 

5.3.3. Nattvarden 

Syndabekännelsen och kyriet erbjuder alltså en möjlighet att lyfta fram svåra känslor som 

kommer av att drabbas av andras synd. Nattvarden innebär för några av respondenterna ett 

möte med de svåra känslornas motsats. I nattvarden är det, säger G, någonting skadat som blir 

helt. 

 

Kärlek och gemenskap är centralt i det respondenterna berättar om nattvarden.  

 

Nattvarden är ju liksom bara det jag tycker mest om. I hela kyrkan, så är det nattvarden. 

Och där känner jag en väldig kärlek. Det är som en kärlekshandling för mig. Som en 

bekräftelse på min kärlek till Gud, att ta nattvarden. Att han är en del av mig, att jag är 

en del av honom.  

Respondent B 
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B är den som mest betonar att kärlek till och gemenskap med Gud manifesteras i nattvarden. 

De andra talar mer om olika dimensioner av mellanmänsklig gemenskap.  

 

C, vars yngsta dotter har dött, säger: ”För att nån berättade för mig, som tröst tror jag, att man 

kan tänka sig den andra halvan av ringen, att där finns våra… dom som vi har mist. Och det 

känns ju väldigt fint då, att tänka så.” C säger att nattvarden får henne att känna sig 

inkluderad. Det var dock tydligare förr när man knäföll runt altarringen. I hennes församling 

är det idag gående kommunion och hon upplever att känslan av att inkluderas i en gemenskap 

är mindre då. Altarringen som en symbol för gemenskap även med andra som inte befinner 

sig i samma kyrkorum är viktig för H, särskilt mot bakgrund av vad hon har upplevt: 

 

Det blir så konkret. Både gemenskapen då, med min historia med mobbing och allt sånt, 

och även med andra och med Gud då. /…/ När alla knäfaller vid altarringen. Och 

symboliken i altarringen, att det är… att den fortsätter ut i världen liksom.  

 

Även F är inne på gemenskap genom att tala om nattvardens enande kraft: 

 

Ja, jag får gå fram och ta emot Gud. Så. Det är stort tycker jag. Och liksom den 

förvandlingen som sker. Och då… Ja, men just att man får sitta i… Vi knäfaller 

tillsammans liksom. Och får göra det i församlingen. Jag tycker att det, det har väldigt 

stort värde liksom. Det är skitviktigt. För det är liksom… Ja, men det visar på en stor 

enighet. Och liksom oavsett liksom vad vi tycker, vad vi känner… Det kan vi enas 

kring liksom, att vi får ta emot Kristi kropp och blod då. 

 

Ramshaw skriver att eftersom en ritual till sin natur är konservativ, bygger på upprepning och 

tradition och är främmande för radikal förändring, är det lätt att se den som en upprätthållare 

av status quo. I många ritualer kastas dock roller och hierarkier som annars finns i samhället 

om. Alla kan i ritualen för en stund vara jämbördiga.
73

 Det stämmer väl överens med 

respondenternas upplevelser av att nattvarden har en inkluderande funktion och kan skapa 

gemenskap. Det utanförskap eller de meningsskiljaktigheter som finns kan här överbryggas. 

 

Ingen av mina respondenter uttryckte att nattvarden skulle vara problematisk på något sätt 

utifrån deras erfarenheter av att drabbas av andras synd. Vid Kirkens ressurssenter är dock 
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nattvarden ett av de moment som de har fått arbeta mycket med för att det ska fungera i deras 

liturgier. Den främsta anledningen till att nattvarden är problematisk i deras kontext är att den 

starkt har förknippats med skuld och förlåtelse. Den som har blivit utsatt för övergrepp bär 

ofta på skuldkänslor som inte är kopplade till en reell skuld. De ser därför en risk i att 

nattvarden kan bidra till att befästa upplevelsen av att vara skyldig. Det är också så att minnen 

av utsatthet, förödmjukelse och övergrepp kan triggas av att falla på knä för att ta emot 

nattvarden.
74

 Mina respondenter nämner inte skuld eller förlåtelse i samband med nattvarden 

överhuvudtaget och knäfall är för flera av dem tvärtom något positivt. Detta har troligen sin 

förklaring både i de kyrkliga traditioner de befinner sig i, och i vad det är de har utsatts för. 

För respondenterna är gemenskapsmotivet mycket starkare än förlåtelsemotivet. Det är bara G 

som har utsatts för övergrepp av samma art som brukarna på resurscentret, och hon sade inte 

något alls om knäfall. 

 

5.3.4. Andra moment som ger rum 

Här kommer jag kort att presentera andra moment som någon eller några respondenter 

upplever rymmer en del av reaktionerna på att ha drabbats av andras synd. Dessa moment har 

dock inte lyfts fram i lika stor utsträckning som syndabekännelsen och förlåtelsen, kyriet och 

nattvarden. Jag kommer därför inte att göra någon djupare analys av dem, till det har jag helt 

enkelt inte material. Det kan dock vara intressant för er läsare att ta del av det, så att ni har 

möjlighet till egen vidare reflektion och forskning. 

 

Herrens bön betyder oerhört mycket för mig. /…/ Här brukar jag verkligen stanna kvar 

liksom. /…/ Den uttrycker det jag behöver från Gud. Och det jag… Det jag allra mest 

önskar ska ske är att hans rike ska komma, att hans vilja ska ske här på jorden.  

Respondent B 

 

När Guds vilja sker och Guds rike kommer, då tänker sig B att det kommer att bli kärleksfullt 

och vänligt på jorden. Sättet det ska ske på är genom att de troende ska fortsätta att sprida 

Guds kärlek tills den är så vitt spridd att vi har Guds rike här hos oss. Även C berör kort 

Herrens bön. Hon säger att hon kan försöka att tolka bönen om dagligt bröd som en bön om 

att Gud ska uppfylla också andra behov. 
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Jag tror det handlar mycket om alltså gemenskapen. Hamnar man med… Alltså hamnar 

man i en gemenskap som är kärleksfull och öppen liksom. Att man kommer in liksom i 

ett gäng. Då tror jag att gudstjänsten blir… Alltså då spelar formen ganska liten roll.  

Respondent F 

 

Som vi har sett är gemenskapen en mycket viktig dimension av nattvardsfirandet för flera av 

respondenterna. En gemenskap gudstjänstfirarna emellan utanför nattvarden och som ger 

utrymme för erfarenheter av att ha drabbats av andras synd är det dock ingen annan som 

berör. Det kan bero på sättet den uppgift jag bad dem att göra var konstruerad på. Eftersom de 

fick börja med att sätta ihop den gudstjänstordning som används i deras församling och det 

sedan var i den de skulle placera in lapparna med sina reaktioner, kan det hända att 

dimensioner som gemenskap tappades bort. 

 

H är en av dem som har svårt att alls placera in sina reaktioner någonstans i 

gudstjänstordningen. I vissa psalmer, som exempelvis 791 Du vet väl om att du är värdefull, 

kan det rymmas. Det krävs dock ett visst mått av tur för att de som planerar gudstjänsten ska 

välja just en psalm som rymmer sådana här erfarenheter. 

 

Även i lovsången upplever H att hon ibland kan få plats med sin erfarenhet av att drabbas av 

andras synd. Hon berättar särskilt om Lovsång 9 i KHF, som inleds ”Du som håller universum 

i din hand”. Om den säger hon: 

 

Det blir liksom… Tack för att Gud finns där. Så. Och där finns också… kan man också 

få utlopp för några av dom här negativa känslorna då liksom. ”Tack för att du ändå, 

trots dom här, finns med.”  

 

G nämner också kort lovsången. Där kan hon ge uttryck för en del av den glädje och stolthet 

hon känner över sig själv. ”Hela jorden är full av din härlighet, och det är också jag”, säger 

hon. 

 

Något förvånande, för mig åtminstone, var det bara B och F som placerade in någon lapp vid 

välsignelsen. B får i samband med välsignelsen utrymme för sin tacksamhet gentemot Gud. F 

känner att han där kan lyfta fram sin ledsenhet. Välsignelsen innebär för honom också 

upprättelse och ett löfte om att Gud är med en, vad som än händer. 
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5.4. Att själv skapa utrymme 

Redan i enkäten var det några som skrev om att de själva var tvungna att skapa utrymme i 

gudstjänsten för erfarenheter av att drabbas av andras synd. Informant 6 skriver: 

 

Syndabekännelse, förbön, ljuständning kan vara till hjälp men jag måste aktivt SJÄLV 

vara framåt för att momentet ska tilltala eller att jag ska få ut något av det.  

Församlingen är inte till så stor hjälp, tycker jag, inte ritualen i sig heller. 

 

Böner och symbolhandlingar i gudstjänsten kan alltså rymma sådana erfarenheter, om 

individen själv tolkar dem så. Det finns inte någon gemensam överenskommelse om att 

exempelvis ljuständningen skulle handla om att drabbas av andras synd, men den erbjuder en 

möjlighet för individen att själv tolka in det. B berättar att hon när hon började gå i kyrkan 

alltid tände ljus till minne av någon som gått bort. Idag tänder hon oftast ljus för sig själv, för 

hon säger att det inte är de som redan är hos Gud som behöver hjälp, utan vi som fortfarande 

är här. Ibland tänder hon ljus och ger det den här innebörden: ”Jag ger dig ljuset här nu, Gud, 

nu får du bränna upp det som jag inte behöver och det som jag inte vill ha.” I ljuständningen 

kan B lägga av sig väldigt mycket, men hon konstaterar att det är hennes personliga tankar 

och känslor inför symbolhandlingen som ger den möjligheten. F är också inne på att de 

öppningar som finns för att lyfta fram sådana här erfarenheter kräver att individen själv aktivt 

gör det: 

 

Grejen då är ju att… man måste då lite ta mod till sig. Det är inte alltid man orkar gå till 

förbön, eller känner att man vill det. Liksom i syndabekännelsen är det såhär: Nu… 

Alltså man kan ju sitta tyst då, men det är ju ändå mer direkt liksom. Ja, men nu görs 

det här, jag hänger på då. Sen kan man ju lägga olika mycket värde… Alltså man kan ju 

bara sitta och tänka på annat, men man gör det ändå. Så det är ju klart, att det är ju en 

poäng faktiskt. Alltså här krävs det ju lite mer eget ansvar, att man tar tillfället i akt lite. 

Syndabekännelsen görs ju mer oavsett om man vill eller inte. 

 

Andra saker, som exempelvis den egna synden, uttrycks gemensamt med ord. Det finns, som 

F påtalar, ett särskilt moment där gudstjänstfirarna tillsammans bekänner. Här behöver man 

inte själv skapa utrymme, utan det ges en. Hur man använder det utrymmet är upp till en själv, 
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men det finns där. Erfarenheter av att drabbas av andras synd ryms och bemöts inte på samma 

tydliga sätt. B säger: 

 

Det är ju inte som… alltså som att dom nån gång under gudstjänsten säger: ”Ta emot 

Guds helande för det som du har upplevt.” Det får man ju inte höra någonstans. Det får 

man ju be Gud om själv. 

 

Flera av respondenterna väljer gärna att gå på gudstjänster som erbjuder fler möjligheter att 

tolka in sådana här erfarenheter, genom att exempelvis innehålla tystnad eller möjlighet att 

skriva böner och tända ljus i större utsträckning än vad söndagens huvudgudstjänst gör. E 

brukar gå på ungdomsmässor där det finns ett moment som kallas ”reflektion”. Under det får 

gudstjänstfirarna möjlighet att be, sjunga och tända ljus. Det är främst där som hon har kunnat 

lyfta fram sina erfarenheter av att drabbas av andras synd. I ungdomsmässorna upplever hon 

att det finns mer utrymme för eftertanke, och därför går hon gärna på dem.  

 

Även i söndagens huvudgudstjänst finns det dock, åtminstone i de flesta respondenternas 

församlingar, förbön, ljuständning eller korta perioder av tystnad som erbjuder ett liknande 

utrymme. D berättar att han brukar kunna lyfta fram sin erfarenhet av att drabbas av andras 

synd i tystnaden mellan syndabekännelsen och förlåtelsen. Därför tycker han det är jobbigt 

när prästen bara låter det vara tyst en mycket kort stund, då hinner han inte med att säga det 

han behöver säga till Gud. 

 

Det är inte bara i tystnad, symbolhandlingar och personlig förbön som respondenterna skapar 

utrymme för sina erfarenheter, utan också i de liturgiska texterna och sången. Även då 

upplever flera av dem dock att det är de själva som måste tolka in det. G beskriver det som 

konstgjort att hon ibland tolkar in en del av sin skam i kyriet. Det finns inte i kyriet i sig 

självt, men hon måste få plats med det någonstans och därför tolkar hon in det i kyriets 

formuleringar. Såhär kommenterar hon att hon också klistrar in en bit av lappen på vilken det 

står ”självförakt” vid kyriet: 

 

Jag klistrar in en bråkdel av självföraktet på kyriet här. Men det är verkligen för att jag 

måste. Jag måste hitta nån plats för det. Och är inte gudstjänsten sann för mig så blir 

den destruktiv för mig. Därför att antingen skapar den om världen, bidrar den till att 

skapa om världen, eller också så… så måste den liksom bli tom, eller… ja… i värsta 



 

56 

 

fall göra motsatsen. Och det kan jag inte leva med. Så därför måste jag göra nånting 

med den. 

 

Att gudstjänsten kan skapa om världen eller bejaka det destruktiva återkommer G till några 

gånger under intervjun. Du kan läsa mer om det i avsnitt 5.10. 

 

På Kirkens ressurssenter i Oslo har de en ordning för kvällsmässa med följande inledningsord: 

 

Liturg: I Gud vår skapers hellige navn. Det er gjort i stand ett rom for oss. 

Alle: Her er vårt rom. I dette rommet kan vi være med alt vi bringer med oss. Her kan 

vi selv åpne og lukke, bestemme hva som skal komme inn, hva vi vil dele, og hvorledes 

vi vil delta. Amen.
75 

 

Detta med att ett rum har gjorts i ordning är viktigt för att många av deras brukare har 

erfarenhet av att ha blivit berövade ett eget rum eller att aldrig ha haft något. I gudstjänsten 

finns ett rum där allt de bär på får finnas, där de får vara trygga och som kan vara en hjälp för 

dem att bli fria människor. Det är ett rum både för smärta och för hopp.
76

 Formuleringen ”det 

er gjort i stand ett rom for oss”, står i skarp kontrast till vad mina respondenter berättar. Visst 

upplever de att det i en del moment finns utrymme nog för att där skapa ett rum. Det är dock 

ingen som har gjort i ordning rummet åt dem. De måste inom kyrkans ramar själva försöka 

inreda ett rum och där ensamma möta Gud med sin utsatthet. 

 

Jag har ju fått hantera mina känslor inom dom här ramarna. Och jag har ju gjort det… 

fått det att funka för mig liksom. /…/ Jag har själv fått hitta formen för det. Det har jag 

absolut.  

Respondent B 

 

Respondenterna är visserligen duktiga på det, att hitta sätt att själva skapa utrymme för sina 

erfarenheter. Hos de flesta av dem finns dock en önskan om att få mer stöd i det. Det hade 

varit bra om utrymmet hade getts dem, om rummet redan hade gjorts i ordning, precis som 

erfarenheten av att själv synda ges ett rum genom syndabekännelsen. 
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5.5. Där rummet inte är stort nog 

5.5.1. Trosbekännelsen 

”Jag behöver översätta den för att den ska va begriplig för mig, och jag är ändå teolog”, så 

säger G om trosbekännelsen. Den är det moment som flest respondenter tycker är 

problematiskt (B, C, D, G). Den upplevs svårbegriplig, distanserad och som att den inte 

rymmer hela deras gudsbilder. 

 

Och sen har jag faktiskt svårt för trosbekännelsen, och jag har funderat på varför. Alltså 

det skorrar i mig fortfarande vid trosbekännelsen. Jag har funderat på varför, och jag 

tror också för att det inte inkluderar Jesus liv. Utan det handlar om ett medeltida språk 

om försoningsoffret på nåt sätt. /…/ och det inkluderar inte min tanke att… eller tanken 

att Jesus Kristus som Guds Ord levde på den här jorden och gav sig själv lika tydligt i 

sitt liv på jorden som i sin död på jorden. /…/ Om jag tänker att Jesus liv på jorden var 

lika viktigt för mig så blir det sakramentellt. Förstår du? Och då blir min vardag 

sakramentell, när jag försöker leva enligt det. Och det försvinner helt i trosbekännelsen.  

Respondent G 

 

G har rätt i att trosbekännelsen inte innehåller någonting om Jesu liv. Den går direkt från 

födelsen till döden. En stor del av vad Jesus gjorde som berättar om vem han är utesluts 

därmed helt. För G innebär det också att en koppling till hennes egen vardag utesluts. 

 

B reagerar på en formulering i trosbekännelsen, nämligen: ”därifrån igenkommande till att 

döma levande och döda”. Hon säger: ”Han dömer ju ingen! Jesus dömer ju ingen! Jag förstår 

inte riktigt varför det ska vara döma.” Därför brukar hon byta ut ”döma” mot ”leda”. Det 

stämmer bättre överens med hennes gudsbild och hur hon föreställer sig att det kommer vara 

när Jesus kommer tillbaka. 

 

D tycker också att det saknas något i den gudsbild som trosbekännelsen rymmer. Han skulle 

vilja att de olika personerna i treenigheten omtalades lika mycket. Framför allt behöver den 

helige Ande få mer utrymme, tycker han, för den ”nämns bara i inte ens en hel mening”.  

 

För C är det inte vad trosbekännelsen säger och inte säger om Gud som ställer till det, utan det 

handlar mer om att den inte berör henne. 
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Det är inte samma innerlighet som i andra mässpartier. Det är nåt förformulerat som… 

/…/ Det är väl liksom att jag hittar inga öppningar i den. /…/ Jag känner mig passiv.  

 

I andra förformulerade böner och liturgiska texter kan hon tolka in sitt liv och sin tro, men 

med trosbekännelsen är det svårare. C har dock hittat en strategi som hjälper henne lite: 

 

Jag har nån gång hört nån präst säga att… om man känner liksom tvekan inför att läsa 

med i trosbekännelsen kan man ändå läsa med för och… ja, liksom avläsa sig själv vad 

som känns svårare och mindre svårt att läsa med i. 

 

Genom att tänka så blir trosbekännelsen ett sätt att utforska hennes egen tro. Det blir ett sätt 

att försöka hantera känslorna av passivitet och att trosbekännelsen är stängd.  

 

Vid Kirkens ressurssenter har de valt att byta ut trosbekännelsen mot en trostext. Anledningen 

är att det finns formuleringar i trosbekännelsen som kan motarbeta bilden av Gud som god, 

särskilt i deras kontext. Exempelvis kan det vara problematiskt att Gud kallas Fader om man 

har negativa erfarenheter av sin jordiska pappa. Dessutom är det viktigt för dem att ha en 

trostext som tydligt knyter samman liv och tro.
77

 Det finns både skäl och möjlighet att göra 

det på resurscentret och i liknande kontexter. I Svenska kyrkans huvudgudstjänster med 

nattvard, som den här uppsatsen handlar om, är det svårare. Det är möjligt att utelämna 

trosbekännelsen i den ordning i KHF som heter Gudstjänst/Mässa, i undantagsfall även när 

den firas som huvudgudstjänst. I Högmässan ska den dock alltid ingå, och i normalfallet även 

i huvudgudstjänst enligt ordningen för Gudstjänst/Mässa.
78

  

 

Enligt HB är det möjligt att byta ut trosbekännelsen mot en trospsalm. Den möjligheten 

försvinner i KHF.  När trosbekännelse används ska det alltid vara den apostoliska eller den 

nicenska trosbekännelsen. En trospsalm kan sjungas efter trosbekännelsen.
79

 C berättar att hon 

söndagen innan intervjun varit på en gudstjänst där psalm 766 sjöngs istället för 

trosbekännelse. Det tyckte hon mycket om. I den sjunger man att Gud ger kampglöd och 

identitet, och det upplever hon verkligen sker när den sjungs. Psalm 766 minskar hennes 

känsla av exkludering, i motsats till den apostoliska trosbekännelsen. Anledningen till att den 

här möjligheten försvinner är att kyrkohandboksgruppen har velat betona trosbekännelsen 

                                                 
77

 Torp, 2003, 71. 
78

 Förklaringar till Förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, 2012, 81. 
79

 Förklaringar till Förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, 2012, 81. 



 

59 

 

som den världsvida kyrkans gemensamma bekännelse och på så sätt låta den vara ett tecken 

på samhörighet.
80

 Trosbekännelsen är ett uttryck för kyrkans och församlingens tro, men inte 

nödvändigtvis för den enskilda gudstjänstfirarens.
81

 Svaret på det respondenterna säger om 

brist på koppling till deras tro och liv blir då: det är inte det som är trosbekännelsens syfte. 

Utifrån Cs upplevelse av psalm 766 är det möjligt att den personliga tron, guds- och 

livserfarenheten kan uttryckas bättre i en trospsalm, som på så sätt kompletterar 

trosbekännelsen. 

 

Det är inte så att trosbekännelsen alltid har varit en del av gudstjänsten. Den hörde från början 

ihop med dopberedelsen och dopet. Det var först i samband med kampen mot arianismen på 

300-talet som den blev en del av söndagens liturgi i östkyrkan. I västkyrkan var det först 

under 1000-talet som det blev allmänt bruk att ha trosbekännelse i gudstjänsten. Var den har 

placerats, om den har lästs eller sjungits och av vem har varierat genom århundradena.
82

 Mot 

bakgrund av detta borde vi kunna känna en viss frihet i relation till trosbekännelsen i 

gudstjänsten. Kanske kan den röra vid känslorna på ett annat sätt om den tonsätts och sjungs, 

så som ofta sker i den katolska kyrkan? Kanske blir det lättare att förstå syftet med den och på 

så sätt få andra förväntningar på den med hjälp av de nya inledande orden: ”Låt oss stämma in 

i/förenas i kyrkans bekännelse (ett tecken på vår samhörighet med Kristi världsvida kyrka)”? 

Här behövs ett fortsatt och fördjupande arbete. 

 

5.5.2. Syndabekännelsen 

Själavårdarna från projektet Själavård för utnyttjade föreslår att syndabekännelsen skulle 

kunna ersättas med ett ”erkännande av verkligheten”.
83

 På Kirkens ressurssenter har de valt 

att plocka bort syndabekännelsen för att undvika att förstärka de falska skuldkänslor som den 

som utsatts för övergrepp ofta bär på.
84

 Det visar på att syndabekännelsen kan vara 

problematisk för den som har utsatts för någon form av övergrepp. Den är problematisk också 

för flera av mina respondenter. Dock uttrycker ingen av dem en önskan om att den skulle tas 

bort. Snarare handlar det om att den behöver kompletteras med fler perspektiv för att tala sant 

om de mänskliga livsvillkoren. 
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Och för mig har dom livsvillkoren… det som jag beskriver som synd, mycket och göra 

med mitt sätt att synda mot mig själv utifrån dom erfarenheter jag har. Dom övergrepp 

jag har varit med om har format mig till en människa som slår mig själv. Alltså inte 

bokstavligt kanske. Visserligen… Det har jag gjort också. Men som skadar mig själv. 

Jag har skadat mig själv med ätstörningar. Jag har skadat mig själv med relationer som 

gjort mig illa till män i mitt liv. Jag har skadat mig själv med att underkasta mig 

auktoriteter som jag inte skulle ha gjort. Jag skadar mig själv med att tänka dumma 

tankar om mig själv. Jag skadar mig själv med att inte ge mig rätten att vara en fri 

människa som Kristus har gjort mig till. Och det inkluderas inte, tycker jag, i många av 

våra gudstjänster.  

Respondent G 

 

Det är inte bara andra som har skadat G, hon har också skadat sig själv. B är också inne på att 

det inte bara handlar om vad hon gör mot andra eller vad andra har gjort mot henne, utan 

också vad hon gör mot sig själv. Att hon blev sjuk och inte klarade av att jobba fick henne att 

känna skuld och skam. Det berodde inte bara på press utifrån, säger hon. Den största pressen 

sätter hon på sig själv.  

 

Syndabekännelserna som finns i HB innehåller inte uttryckligen dimensionen att ha skadat sig 

själv, anser jag. Möjligen kan det tolkas in i ”inte min nästa som mig själv”, om det förstås 

som att man ska älska sin nästa och sig själv lika mycket, med andra ord inte sig själv mindre 

än någon annan. I KHF finns det dock en bön om förlåtelse (nummer 4) som har formulerats 

med tanke på att särkilt fungera i situationer av utsatthet.
85

 Den lyder såhär: 

 

Jesus Kristus, jag kommer till dig 

i längtan efter läkedom och upprättelse. 

Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen, 

mina medmänniskor och mig själv. 

Ta emot mig enligt ditt löfte 

att inte överge någon som söker dig.
86 

 

I andra raden finns möjligheten att tolka in erfarenheter av att drabbas av andras synd. Det 

uttalas tydligt att bedjarna har brustit inte bara mot sina medmänniskor, utan också mot 
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skapelsen och sig själva. Just de dimensionerna efterfrågar G. Hon önskar också att 

förlåtelseordet på något sätt bemötte hennes skam och handlade om att vara på väg mot 

upprättelse, försoning och befrielse. Förlåtelseord 2 i KHF innehåller fler dimensioner än 

förlåtelse:   

 

Gud (som är oändlig i sin kärlek) 

älskar dig, befriar dig 

och förlåter dig. 

I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
87 

 

Dessa alternativ ger möjlighet att i bönen om förlåtelse inte bara lyfta fram sin skuld utan 

också sina sår. Det innebär att också sådant som inte ska förlåtas ryms i bönen om förlåtelse. 

Förlåtelseord 2 gör dock att det inte behöver förlåtas, utan kan besvaras med ett löfte om 

kärlek och befrielse. I KHF finns alltså en öppning för det B och G efterfrågar. Det finns dock 

inte i de gudstjänster som de firar idag. KHF innehåller också flera olika alternativ, vilket 

innebär att andra böner om förlåtelse och förlåtelseord som inte har de här dimensionerna 

används i många församlingar även om de använder KHF. 

 

För H och A är det problematiska med syndabekännelsen främst att den ger utrymme för den 

egna synden medan att drabbas av andras synd inte ges utrymme alls. A säger: 

 

Att jag bara får komma med allt det som jag har syndat, både medvetet och omedvetet 

och… Men samtidigt märker jag att jag försöker tömma min ryggsäck, men jag har kvar 

den här känslan att… Ja men, det finns någonting som jag tycker att nån har varit dum 

mot mig.  

 

H tycker att man i gudstjänsten har möjlighet att be om förlåtelse för det man har gjort, men 

inte om hjälp med det som andra har gjort mot en. Hos de flesta av respondenterna blir det 

tydligt att de upplever sig vara både syndare och drabbade av andras synd. Om 

syndabekännelsen skulle tas bort skulle erfarenheten av den egna synden bli kvar i 

ryggsäcken, för att använda As bild. Det hade inte varit bra. Det är dock inte heller bra att 

erfarenheten av att ha drabbats av andras synd blir kvar i ryggsäcken. I Vad gör vi nu? står 

det:  
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Att tala sant om livet handlar också om att härbärgera det komplicerade. Vi har både 

förövare och utsatta i våra kyrkliga miljöer. Vi har som kyrka ansvar för båda.
88 

 

Även gudstjänsten behöver härbärgera det komplicerade. För flera av mina respondenter tycks 

syndabekännelsen vara ett moment där det blir tydligt att den inte gör det. Ska den tala sant 

om livet måste den rymma att vår synd skadar inte bara vår medmänniska, utan också 

skapelsen och oss själva. Bekännelse av och förlåtelse för vår synd behöver få utrymme, men 

inte utan att även erfarenheter av att drabbas av andras synd får det. G vill dessutom att viljan 

att bli en helare människa som agerar helare mot sig själv, sin nästa och omvärlden ska 

uttryckas på något sätt. 

 

5.5.3. Ilska 

Under den här rubriken handlar det inte om ett moment som det inte ryms tillräckligt i, utan 

om en känsla som inte ryms tillräckligt i gudstjänsten. 

 

När F gör övningen är det 3 lappar som han inte kan placera in någonstans, det är lapparna om 

ilska mot Gud, mot dem som gjort honom illa och mot honom själv. Han säger att ilskan 

skiljer sig från andra känslor genom att den har ”fysiska attribut”. 

 
Medan ilskan… då vill man ju typ slå till nån. Alltså att man, man är ju liksom arg. 

Man vill gapa eller skrika eller såhär… göra nåt… fysiskt. Och det finns det liksom 

inget utrymmer för. Och jag vet inte hur man skulle kunna göra det heller. 

Respondent F 

 

Nej, att gapa eller skrika finns det inte utrymme för i Svenska kyrkans gudstjänster. Inte för 

att slå till någon heller, och det ska det definitivt inte finnas. Rum för ilskan borde det dock 

vara möjligt att göra.  

 

Torp skriver att de på Kirkens ressurssenter har sett att det är viktigt att hitta ett liturgiskt 

uttryck för ilskan. De har skrivit ett växelläst kyrie i vilket de får uttrycka att de är arga, att det 

beror på att någon har handlat orätt mot dem och att de har rätt att vara arga. Dock skriver 
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Torp att resurscentrets brukare sällan har ett behov av att få utlopp för sin ilska genom att 

skrika eller slå.
89

 Kanske skulle det för F inte vara tillräckligt att med ord få säga att han är 

arg och har rätt att vara det. I så fall behöver man utforska även icke-verbala sätt att uttrycka 

ilska på. När F talar om hur ett bra kyrie är lyfter han fram att musiken ska förmå att beröra 

känslomässigt. Kanske är det möjligt att finna musik som ger uttryck även för ilska och som 

kan fungera liturgiskt.  

 

B skriver också ”ilska” på två av sina lappar, en riktad mot Gud och en riktad mot dem som 

gjort henne illa. Hon placerar in dem på syndabekännelsen, för att det inte finns rum någon 

annanstans. Enligt Torp är ilskan främst en resurs. Den hjälper till att placera skulden där den 

hör hemma, att vara tydlig och att sätta gränser. Ilskan som kommer av att bli utsatt av en 

annan människa är rättmätig och god.
90

 G har också upplevt vrede och hat. Hon ser att hon har 

rätt att känna så:  

 

Nu sitter jag med lappen “hat”. Det har fått mig att känna hat mot dom. Alltså jag vill 

inte sätta den på syndabekännelse, för jag anser inte att det hatet är nånting som jag ska 

bekänna för Gud. För jag anser att det är en sund känsla. /…/ Den vreden är inte heller 

en synd. Den vreden är rättmätig på nåt sätt.  

Respondent G 

 

I Psalmer i 2000-talet finns det en psalmvers som handlar om den goda vreden, om den 

sortens ilska som Torp och G beskriver. Det är en utmaning att finna fler sätt att ge den rum 

och uttryck på i Svenska kyrkans gudstjänster. Psalmversen jag tänker på går såhär: 

 

Var inte rädd för vreden 

som är ditt väsens värn 

när onda krafter hotar 

och kränker den du är. 

I bruk för rätt och sanning 

är vreden stark och god 

ett redskap för Guds kärlek 

som ger dig heligt mod.
91
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5.6. Förövarna och gudstjänsten 

5.6.1. Att be för förövarna 

Enligt Matteusevangeliet säger Jesus att man ska älska sina fiender och be för dem som 

förföljer en.
92

 Flera av respondenterna resonerar kring att be för dem som gjort dem illa. Det 

är inte helt okomplicerat för dem. 

 

I de församlingar där C firar gudstjänst brukar de alltid i slutet av förbönen be för dem som 

har makt. C tycker att det är svårt, för hon har blivit illagjord av människor med makt. När 

hon känner sig underlägsen och nedvärderad är det inte lätt att stämma in i en sådan bön. A 

säger först att han skulle vilja be för dem som gjort honom illa, men sen säger han:  

 

Och det var ju nog som jag var lite… politiskt korrekt och tänkte att man ska be för sina 

förövare. Och det slår mig nu, att det är som jag är välartad och väluppfostrad och… 

men alltså, jag är arg på dom. 

 

Visserligen skriver Duck att det kan vara möjligt att be för förövarna långt innan det är 

möjligt att förlåta.
93

 Kanske är det ändå så att den utsattas känslor och det som skett först 

måste få någon form av erkännande, för att det ska vara möjligt att uppriktigt be för 

förövarna. A ändrade sig en gång till och kom fram till att han nog ändå ville be för förövarna. 

 

För att när jag säger att jag vill be för dom, det är ju inte att jag vill be för själva 

handlingen. Jag vill be för att dom… måtte dom inse vad dom gör. /…/ Jag vill svära 

heliga ramsor över handlingen. 

 

A vill be för dem, men förutsättningen för det är att skilja på handling och person, samtidigt 

som personen hålls ansvarig för handlingen. Bönen för förövarna ska handla om insikt, att de 

ska förstå hur illa de gör andra genom att handla så som de gör. H är inne på samma tanke: 

 

Det skulle kunna vara liksom ”Hjälp alla människor och se det dom gör som skadar 

andra”, också. Det kan man ju lägga in i nån syndabekännelse också. Om man liksom 

redan ber för sig själv, att man ska… ”Hjälp mig och se och bryta med mina synder”. 

Så… Ja… Kanske kan man be för andra att se samma sak. 
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Den som sticker ut lite när det kommer till bön för förövarna är E. Hon berättar om hur hon 

har firat gudstjänst tillsammans med dem som har sårat henne. Det kändes som att de kunde 

mötas där, trots allt. Då kunde hon också be för dem och för att de skulle kunna fortsätta att 

vara vänner. E använder också bön mitt i utsatta situationer. Hon säger: ”Och i situationer där 

det är väldigt svårt att mötas försöker jag be, be och be för att se bortom.” Bönen blir en hjälp 

att se människan bortom åsikterna och de ibland fördömande orden.  

 

Duck beskriver erfarenheter liknande Es, av att det kan bli lättare att relatera till den människa 

som utsätter om man ber för henne. När hon skriver om att gemensamt be för förövare i 

gudstjänsten, så ingår det dock att det uttalas att de har gjort fel och att bönen handlar 

om ”God’s transforming grace”.
94

   

 

5.6.2. Förlåtelse 

Vid ett kyrkkaffe frågade min bordskamrat vad min uppsats handlar om, och när jag svarade 

att den handlar om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av 

gudstjänst sade han: ”Jaha, om att det är jobbigt att den som har gjort fel får förlåtelse bara 

sådär?” Några respondenter pratade om förlåtelse och några få informanter skrev om det i 

enkäten, men något dominerande tema har det inte varit. Det var bara E som uttryckte att 

tanken på att Gud förlåter förövare kan vara svår. Hur upplevelser av att drabbas av andras 

synd påverkar upplevelser av gudstjänst är mer komplext än att det ”är jobbigt att den som har 

gjort fel får förlåtelse bara sådär”, och mer komplex är även förlåtelsen i sig. 

 

Informant 16 skrev i enkäten: ”Men det finns frågor som är svåra: måste jag förlåta allt? Hur 

förlåter man utan att man glömmer bort sig själv?” Dessa frågor berör också några av 

respondenterna, om än inte formulerat precis så. Därför har de varit min huvudsakliga 

utgångspunkt när jag letat litteratur om förlåtelse. Liksom med så många andra teman som 

berörs i denna uppsats är det inte möjligt att ge någon heltäckande bild av förlåtelse eller gå så 

djupt in på det som jag hade velat. En kortare reflektion utifrån vad mina informanter och 

respondenter har sagt samt utifrån litteratur som belyser det vill jag dock ge.
95
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“Det vi löser på jorden är löst i himlen och det vi binder på jorden är bundet i himlen." 

Närapå varje gång jag ber/samtalar med vår himmelske Fader försöker jag tänka på att 

förlåta mina medmänniskor och ogärningsmän i kärlek. Jesus sa ju själv att det är så vi 

ska be.  

Informant 5 

 

Informant 5 är den person som jag påbörjade en intervju med, men som tyvärr inte kunde 

slutföras. Han är i 20-årsåldern och uppväxt i Svenska kyrkan där hans pappa är präst. I hans 

hemförsamling sjunger de ofta lovsång i högmässan, exempelvis från Oas och Hillsong, vilket 

säger något om vilken sorts kyrklighet som har format honom. Citatet ovan är hans svar på 

frågan om hur han har blivit syndad emot. Han berättade, i den påbörjade intervjun, att han ser 

det som en viktig del av förlåtelsen att inte ta upp gamla oförrätter. Det finns dock en sak som 

han har varit med om som han ännu inte har kunnat förlåta. Han har aldrig tidigare berättat för 

någon om det som hände. Trots att det nu är ungefär 10 år sedan har han inte kunnat släppa 

det. Han kämpar för att kunna det, för att kunna förlåta och för att kunna gå vidare i sin 

personliga och andliga utveckling. Främst gör han det genom att ofta ta med sin förövare i 

sina förböner. ”Jesus sa ju själv att det är så vi ska be”, skrev han. Det tar även B och E upp 

genom att referera till Herrens bön. E lyfter fram att det är väldigt svårt att förlåta någon som 

gjort en illa. Det hjälper inte att det står i Herrens bön att man ska förlåta dem som står i skuld 

till en. B säger att det kan vara till viss hjälp att be om att kunna förlåta: 

 

Jag kan ju också lägga ifrån mig… eller få en lättnad i och med att jag kan be om: ”så 

som vi ock förlåta dem oss skyldiga äro”. Det blir ju inte som att jag får nån tröst, 

men… Jag ber Gud om att kunna förlåta dom så att jag kan gå vidare. 

 

Att Jesus uppmanar oss att förlåta kan alltså uppfattas både som en plikt, som något svårt och 

som något befriande. Hur det uppfattas tänker jag mig måste bero delvis på vad man tänker 

sig att förlåtelse är.  

 

Gunnar Weman har skrivit ett kapitel med titeln ”Förlåtelsen i gudstjänsten” i boken Beredd 

möta det heliga, som Svenska kyrkan har gett ut. Han går tillbaka till de fornsvenska rötterna 

till ordet ”förlåta”, och konstaterar att det säger något om förlåtelsens djupaste innebörd. Det 

fornsvenska ordet ”forlata” betyder nämligen att lämna, överge eller låta fara. Weman menar 
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att när man ber om förlåtelse för någonting glömmer Gud det som har skett. Gud kan inte 

längre minnas den synd som begåtts. När vi människor säger att vi har förlåtit och ändå inte 

kan glömma det vi har utsatts för, då har vi egentligen inte förlåtit.
96

 Wemans förklaring av 

vad förlåtelse är kan möjligen upplevas befriande för den som har syndat. Men hur är det för 

den som har drabbats av andras synd? 

 

Barbara Nilsen har skrivit en artikel om förlåtelse som inleds med Jesu ord om att inte förlåta 

7 utan 77 gånger. (Matt 18:21-22) Hon skriver att om förlåtelse ses som att den som förlåter 

ska befria den som blir förlåten från ansvar, då är förlåtelsen ytterligare en börda på offret. 

Nilsen vänder sig mot att förlåta skulle innebära att glömma. Det är en dålig uppmaning, både 

ur teologisk, psykologisk och sociologisk synvinkel. Hon skriver att den kristna tron är 

grundad på åminnelse. De kristna är kallade att minnas Jesu smärta och lidande på korset. Det 

är väl känt och dokumenterat att människor som utsatts för övergrepp bearbetar dem genom 

att berätta, och på så sätt kan bli fria att gå vidare. Samhället behöver minnas hemska saker 

som har skett, som exempelvis förintelsen, för att kunna se till att det inte händer igen. 

Förlåtelse är att minnas och skapa en annan framtid. Nilsen skriver att vi människor ska vara 

fria att både anklaga och inbjuda. Det ingår i den process som förlåtelsen är.
97

 Även Donald 

W. Shriver skriver att förlåtelse börjar med att minnas något som hänt och att moraliskt 

fördöma det.
98

 Genom att anklaga står man upp för rättvisa. Man har rätt att skydda sig själv 

och andra. Man kan dock inte stanna i anklagandet, för då berövar man världen hopp. Även 

den som har handlat fel ska bjudas in till att skapa en bättre värld.
99

 Nilsen skriver: “While 

saying ‘No’ to the worst in humankind, one must still say ‘Yes’ to a different future where it 

is possible for even the worst to be transformed into the best.”
100

  

 

Bråkenhielm skiljer på urskuldande förlåtelse och erkännande förlåtelse. Urskuldande 

förlåtelse är det fråga om då den skyldiga antingen inte kan anses moraliskt ansvarig 

exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, eller då den skyldiga anser 

att det finns förmildrande omständigheter. Erkännande förlåtelse innebär däremot att den 

skyldiga är fullt ut ansvarig för vad hon har gjort. När någon ber om urskuldande förlåtelse 

innebär det att hon förklarar varför kritiken inte är fullt ut berättigad. Den som ber om 
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erkännande förlåtelse bekräftar däremot att kritiken är rättmätig.
101

 E säger att hon brukar 

försöka förstå varför en person har handlat på ett visst sätt, för att kunna förlåta. Med 

Bråkenhielms terminologi försöker hon då ge en urskuldande förlåtelse. B säger att hon har 

lite lättare att förlåta när den som gjort henne illa inte har förstått vad hon har gjort. E säger 

tvärtemot att det är svårt att förlåta då personen som gjort en illa inte kan eller vill inse det. 

Kanske kan Bråkenhielms begrepp vara en hjälp att förstå deras motsatta upplevelser. Det kan 

vara så att B tycker att det är lättare därför att det faktiskt finns fog för en urskuldande 

förlåtelse. Personen förstod helt enkelt inte bättre, och det är lättare än om den hade gjort 

henne illa med berått mod. I Es fall kan det handla om en situation där det skulle behövas en 

erkännande förlåtelse, men den som har gjort henne illa vägrar att kännas vid sitt ansvar och 

sin skuld. 

 

E säger att när hon inte kan förlåta får hon lita på att Gud tar vid. Samtidigt är hon kritisk till 

att Gud förlåter:  

 

Så tycker jag att Gud gör det så lätt för oss. Säger vi förlåt så är allt bra. Om Hitler sa 

förlåt så skulle Gud förlåta honom, varför?  

 

Kanske är det i det den mellersta meningen uttrycker som problemet ligger, i föreställningen 

om att bara vi säger förlåt så är allt bra. Med Wemans förståelse av förlåtelse ligger det nära 

till hands att tänka så. Om vi säger förlåt, så glömmer Gud. De fel vi har gjort finns inte mer. 

Om Hitler säger förlåt så är förintelsen förintad. Det är inte att tala sant om livet. Förintelsen 

har fått konsekvenser som inte går att sudda ut, hur många gånger Hitler än skulle be om 

förlåtelse. På samma sätt har respondenternas förövare gjort saker som fått konsekvenser som 

inte går att sudda ut. Att säga att förlåtelse är det samma som glömska är att förminska både 

det som har skett och förlåtelsen själv. Dessutom kan förlåtelse då göras till ett maktmedel 

som bidrar till förtryck. Nilsen skriver: 

 

If we simplify its meaning by accepting secular definitions or overused cliches, we 

certainly strip forgiveness of its power and open up the possibility that it will be used as 

a tool by the powerful against the weak in support of pain and suffering in the world. If 
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we ignore the pain and suffering in and around us and render forgiveness irrelevant, we 

become an obstacle to the creation of a new world order where justice reigns.
102

   

 

Nilsen menar att det som ska förlåtas först behöver benämnas och fördömas. Guds förlåtelse 

är sådan, skriver hon. Vi blir anklagade och måste ta ansvar för det lidande vi orsakat. När vi 

gör det bjuder Gud in oss till att vara med och skapa en bättre framtid.
103

 Kanske öppnar den 

förståelse av förlåtelse som Nilsen företräder för möjligheten att förlåta utan att glömma sig 

själv, och för att inte själv behöva förlåta allt. Om förlåtelsen innehåller benämnande och 

fördömande av det som har skett, då innebär den också upprättelse och läkning för den som 

utsatts. Övergrepp bearbetas som bekant genom att berätta. Innehåller förlåtelse också en 

inbjudan till att vara med och bygga en bättre framtid, då innebär den också befrielse och 

hopp för den skyldiga. Kanske är det också lättare för den som, liksom E, lämnar över 

förlåtelsen till Gud när hon inte själv kan förlåta, om det inte innebär att Gud kommer låtsas 

som om ingenting har hänt. För den som har blivit utsatt är det kanske lättare att leva med en 

Gud som vågar kännas vid det hemska som skett, och som trots det tror på människans 

förmåga att göra gott även då hon själv inte förmår att tro på det.  

 

5.7.  Gudsbild och gudsrelation 

5.7.1. Gud som inte har skyddat 

Teodicéproblemet brottas många, om inte alla, kristna med någon gång under livet. Hur kan 

Gud, som sägs vara god och allsmäktig, tillåta att ont sker? I en uppsats som handlar om 

upplevelser av att drabbas av andras synd går det inte att utelämna det, för som Hovland 

skriver: 

 

Den som utsettes for overgrep, og som selv har en religiøs tro, kan vanskelig unngå å 

stille seg spørsmålet om hvem och hvor Gud er i det som skjer, og hva slags status de 

selv har som utsettes for disse handlingene. Disse spørsmålene er på ingen måte 

eksklusivt knyttet til overgrepserfaringer, men de kan bli ekstra akutte og uunngåelige i 

møte med alvorlige overgrep.
104
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Jag kommer dock inte att presentera eller diskutera olika teologers svar på dessa frågor. Det är 

ytterligare en sådan uppgift som ensam skulle kunna fylla en hel masteruppsats. Istället vill 

jag lyfta fram hur tre av respondenterna på olika sätt förklarar att Gud inte hjälpte dem. 

 

Jag kände ilska, för jag tyckte inte att han hade hjälpt mig. Han hade inte tagit hand om 

mig på det sättet som jag kände att jag behövde. Och så är det ju när man inte har facit i 

handen, när man inte vet. Det är mycket möjligt att jag hade börjat vantrivas där om ett 

halvår eller nånting. Har ingen aning. Så det ingick kanske bara inte i hans plan att jag 

skulle jobba där. 

Respondent B 

 

När B blev sjuk och förlorade sitt jobb kände hon sig arg på Gud. Hon tyckte att Gud borde ha 

hjälpt henne. Bs förklaring till varför Gud inte gjorde det är att det som skedde egentligen var 

bäst för henne. Gud har en plan för hennes liv och det som sker enligt den är vad som är bäst 

för henne, även om hon inte ser det just då. Det som B upplevde som brist på hjälp var alltså 

egentligen hjälp. 

 

Alltså det är en sån… lite varför har han inte fixat det på ett bättre sätt? /…/ Det är 

också väldigt paradoxalt såhär, för i Bibeln står det ju att… Ja, för dom rättrogna låter 

du det gå väl och… Såhär ja… Fast det gör det inte för mig alltid. Och det har inte alltid 

gjort det. Eller för mig kan jag känna att den ilskan… Eller det kan jag känna att den 

har lite utmynnat i att jag kanske förlitar mig mer på mig själv än på Gud. /…/ Så jag 

kan känna att det finns en intressekonflikt i det som är och vad det står. 

Respondent F 

 

F är också arg på Gud, för han tycker, utifrån Bibeln, att Gud borde se till att det går bra för 

den som är rättrogen. Det liknar Bs tro på att Gud har en plan. Gud har makten och ser till att 

det blir bra. Fs erfarenhet är dock att det inte överensstämmer med verkligheten. Det blir inte 

alltid bra. Han upplever att det finns en diskrepans mellan vad det står i Bibeln och hur det är i 

livet. Lösningen på det blir att han sätter sin tillit till sig själv istället. 

 

Det dom här övergreppen har fått mig att känna inför Gud är att jag inte existerar. Det 

är bland det hemskaste. Alltså ett icke-existerande. Eftersom Gud inte ser mig. Det 

måste ju va så att Gud inte ser mig eftersom Gud inte hjälper mig. Och eftersom 
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gudstjänstens språk inte alls bär det här… dom här erfarenheterna, så måste jag vara 

icke-existerande inför Gud.  

Respondent G 

 

Gs svar på varför Gud inte skyddade henne är att Gud inte såg henne. Att Gud inte grep in och 

hjälpte henne blev ett bevis på att hon inte var värd att bry sig om, och att gudstjänsten inte 

rymmer hennes erfarenheter blir ytterligare ett osynliggörande. Istället för att vara en hjälp till 

att finnas inför Gud, blir gudstjänsten för G en bekräftelse på att hon är icke-existerande inför 

Gud. 

 

B, F och G har alltså olika sätt att förklara varför Gud inte skyddade och hjälpte dem. 

Frågorna och ilskan har de gemensamt.   

 

5.7.2. När gud inte har med Gud att göra 

 

Så down and out kände jag mig. Smutsig, kände jag mig. Och det säger jag, att jag 

gjorde det inför Gud också. Jag kommer som en som har blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp och säger till Gud att: “Ja, förlåt mig, för jag kanske hade för kort kjol. Det 

var dumt av mig.” Så… Det slog mig plötsligt, att det är den relation jag har haft. Och 

det vill jag ju inte ha! För nånstans så tror jag verkligen på att Gud älskar mig precis så 

som jag är. 

Respondent A 

 

Pilskog skriver att den som utsatts för övergrepp ofta har fått sin gudsbild och sin gudsrelation 

ödelagd. Även om så är fallet, så har många en stark önskan och längtan efter att få leva i en 

god gudsrelation.
105

 A inser att det han har utsatts för på ett negativt sätt har påverkat hur han 

relaterar till Gud. Han vill dock inte avsluta sin relation till Gud, utan önskar den annorlunda. 

Egentligen tror han att Gud älskar honom. Han anar att gud, alltså den gudsbild som han 

relaterar till, egentligen inte har med Gud att göra. 

 

Ana-Maria Rizzuto har utarbetat en teori om hur gudsrepresentationer, alltså inre 

föreställningar om Gud, blir till. Hon menar att gudsrepresentationen är beroende av barnets 
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relation till sina föräldrar. Grunden till den läggs genom ögonkontakt och spegling redan 

under spädbarnstiden.
106

 Också andra primära andra, så som syskon och morföräldrar, formar 

barnets gudsrepresentation. Den skapas i en större kontext som inte enbart innefattar barnet 

och de närmaste, utan också socialgrupp, organiserad religion, subkulturer etc.
107

 Som 

psykoanalytiker fokuserar Rizzuto mycket på barndomen. Hon konstaterar dock att 

gudsrepresentationen kan utvecklas och omformas under hela livet, särskilt i samband med 

livskriser. Individens självrepresentation förändras genom livet, och om inte 

gudsrepresentationen ändras i takt med den kommer Gud att uppfattas antingen som löjlig och 

irrelevant eller som hotfull och farlig, skriver Rizzuto.
108

  

 

En persons föreställningar om Gud formas alltså i hög grad av hur hennes relationer till 

primära andra ser ut. Det kan hjälpa oss att förstå vad G berättar: 

 

Och den här personen då som har lett det här. Som jag har uppfattat varit huvud… eller 

huvudledaren, har blivit som Gud. Har liksom fått Guds ansikte. Och då har Gud fått 

hans ansikte. Och min mammas och pappas ansikte. Och alla dom här männens ansikte, 

och kvinnornas också för den delen. Och om man då är en person som ändå har en 

tro… har blivit… ens tro har blivit missbrukad såhär. Så för mig har enda utvägen varit 

att… att läsa teologi för att kunna leva med den här guden som jag ändå lever med. /…/ 

Om jag förstår teologin så kan jag tolka den och då kan jag göra… då kan jag göra att 

förövaren inte får Guds ansikte. 

 

De människor som hade makt över G och som gjorde henne illa påverkade hennes bild av 

Gud. Förövarna och Gud fick varandras ansikten, blandades samman med varandra. A 

berättar om en liknande erfarenhet. Hans doppräst vägrade att ta emot honom i samtal och det 

sårade honom djupt. Det påverkade inte bara hans relation till dopprästen, utan som han 

säger: ”Jag bakade ihop, förstår du, prästen med Gud och kyrkan.” Människans gudsbild och 

gudsrelation är intimt förknippad med hennes relation till andra människor och sig själv. Det 

innebär att den utsatta människans gudsbild kan ha mer med förövare än med Gud att göra. 

För G har lösningen blivit att genom att studera teologi hitta andra bilder av Gud, bilder som 

inte bär förövarnas ansikten. Hon upplever dock inte att kyrkan har varit en hjälp i det.   
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Och sen är det massor känslor mot Gud. Och dom kan jag nog inte gå med nånstans. 

Varför kan jag inte det? Därför att bilden av Gud inte… Här är Gud den ansvarige på 

nåt sätt. Och Gud är den goda. Och Gud är… den som helar. Gud är den som ger 

frimodighet. Och nu vill jag inte säga att det här bara är nåt som har med vår 

gudstjänstordning att göra, för den tycker jag är fin, utan det har med högmässans språk 

också att göra. Det har att göra med att min bild av Gud är sargad. Och att dom här… 

Det har att göra med att dom här övergreppen har gjort att… Dom här övergreppen när 

människorna… när människorna har förgripit sig på mig och sett till att dom har fått 

Guds ansikte har ju också gjort att Gud har fått deras ansikte. Och det har ju egentligen 

ingenting med Gud att göra. För det här språket är ju ändå formulerat utifrån att det har 

med Gud att göra. Och det här har ingenting med Gud att göra. Och det har jag 

ingenstans att gå med. Utom till mig själv. 

Respondent G 

 

Kyrkans språk, gudstjänstens språk, är formulerat enbart utifrån att det har med Gud att göra. 

Det innebär att erfarenheter av att gud inte har med Gud att göra blir ordlösa och osynliga. 

Även om den Gud som förkunnas skulle vara lättare att relatera till än den som har fått 

förövarens ansikte, är det inte säkert att en sådan förkunnelse blir en hjälp i gudsrelationen. 

Om detta handlar avsnitt 5.7.3.  

 

5.7.3. Gudstjänstens brist på hjälp i gudsrelationen 

Okkenhaug skriver: 

 

Historiskt sett har det varit viktigt att de olika inslagen i gudstjänsten förmedlat den 

rätta teologin. Men människors rop till Gud är inte alltid ”korrekta”. Det måste även 

finnas liturgi för människors rop och längtan.
109

 

 

E har hittat en sådan liturgi i Svenska kyrkans ungas gudstjänster. Dit säger hon att hon kan 

komma också då relationen till Gud inte är bra. Hon behöver inte vara rädd för att bli dömd 

eller att de andra ska tycka att hon är en dålig kristen, för där ses det som en naturlig del av 

det kristna livet att det ibland är svårt att leva i en gudsrelation. Andra respondenter har 

motsatta erfarenheter av gudstjänster. 
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Som konstaterades i avsnitt 5.7.2. kan den som har drabbats av andras synd ha en gudsbild 

och gudserfarenhet som inte stämmer överens med den som gudstjänsten uttrycker. D ser att 

det kan vara ett hinder: 

 

Jo, alltså… om man har varit med om nåt sånt… man kan ju känna sig övergiven av 

Gud. Och då är gudstjänsten meningslös. Den förutsätter ju liksom att man tror på Gud. 

Men sen… Man måste först komma över det. Eller, kanske inte komma över, men 

bearbeta det tillräckligt. Sen kan gudstjänsten vara bra. 

 

A pratar också om att känna sig övergiven: 

 

Och jag önskar, för tänk om det hade funnits plats att /…/ när jag råkade ut för detta, 

blev besviken och… att jag kunde få komma till kyrkan, till Gud och få säga det här att 

jag är så ledsen över att inte min doppräst och… och har du också övergivit mig nu? 

Och få nån dialog. 

 

När erfarenheten eller rädslan är att Gud har övergivit måste man själv hitta språk, för det 

gemensamma språket uttrycker bara en närvarande och trofast Gud. A önskar att han hade fått 

uttrycka sin erfarenhet och få nån dialog kring det. Det handlar alltså inte om att man i kyrkan 

skulle förkunna en Gud som överger, utan om att upplevelser av att vara övergiven skulle få 

uttryckas. Det är självklart vad Okkenhaug kallar ”den rätta teologin” som ska förkunnas, men 

kanske inte bara den som ska höras. Att undervisa barn i religion kräver en stor lyhördhet 

både inför det som lärs ut, och inför barnets erfarenhet. Om det blir för stort glapp mellan vad 

som sägs om Gud och vad barnet upplever, då blir det förvirrande och skrämmande. I värsta 

fall, skriver Rizzuto, innebär det att barnet inte alls kan ta in det som berättas.
110

 Kanske är det 

så att det blir förvirrande och skrämmande även för vuxna, åtminstone om inte själva glappet 

benämns eller förkunnelse och erfarenhet inte får finnas sida vid sida. Även om det förkunnas 

att Gud aldrig överger, så behöver människan ibland få ropa: ”Min Gud, min Gud, varför har 

du övergivit mig?”. När gudstjänstens språk inte överensstämmer med individens 

gudserfarenhet, vare sig det handlar om negativa eller positiva erfarenheter, så kan 

gudstjänsten bli ett hinder istället för en hjälp i gudsrelationen. G säger:  
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Att jag känner mig enormt besviken på Gud. Både på Gud… och sen så på kyrkan och 

det språk vi har om Gud. För att det språk jag ändå har om Gud är ju gudstjänstens 

språk. Jag måste ju försöka förstå Gud genom det språket. Därför att det är det språket 

som alla associerar med Gud. Som kyrkan säger att jag förstår Gud bäst genom och 

Bibelns språk och… Och då känner jag mig väldigt besviken på Gud. 

 

Rizzuto skriver att eftersom Gud är en aktiv deltagare i en rit, så erbjuder riten en möjlighet 

att omforma individens gudsrepresentation och gudsrelation.
111

 Kanske behöver gudstjänsten, 

precis som själavården, erbjuda en hjälp då gud inte har med Gud att göra. Kanske behöver vi 

också där kännas vid det som uttrycks i psalm 717: ”Så många ville måla dina bilder, men det 

var bortom bilderna du kom.”
112

  

 

5.7.4. Guds vilja? 

Människan har ett behov av att finna en mening med det som händer henne. Frankl menar att 

individen själv måste hitta sin mening, för endast då blir den meningsfull.
113

 Nära förbunden 

med frågan om mening är frågor om Guds vilja och det så kallade teodicéproblemet. 

Respondenterna förstår Guds roll i det de har drabbats av på olika sätt. 

 

E tror att det var meningen att hon och de som fördömt hennes sexualitet skulle träffas, för att 

de alla skulle få andra perspektiv. Även B tror att det finns en mening med det svåra hon har 

varit med om. Hon säger:  

 

Jag känner att för mig måste det… måste det! Eller jag vill att det ska finnas en mening 

med allt som händer mig. Annars så tycker jag att det är rätt så meningslöst och behöva 

bli sjuk och att ha behövt gå igenom andra saker som jag har gått igenom. Det tycker 

inte jag… Nej, det ska finnas en mening med det. Och jag är själv en sån… så, så jag 

vill gärna ge det en mening. 

 

B berättar vidare om hur hon genast då hon drabbas av någonting försöker hitta en mening i 

det och komma på hur hon kan använda det. Exempelvis utbildade hon sig till stressterapeut 

efter att hon varit utbränd. Hon är övertygad om att Gud har en plan för henne och att allt hon 
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är med om ingår i den. På vilket sätt det gör det förstår hon inte alltid eftersom hon inte har 

facit, men Gud låter alltid det ske som är bäst för henne. 

 

D tänker annorlunda. Han säger: ”Min gudsbild är inte att Gud bestämmer allt som händer, 

utan mer att han inte överger mig.” Gud finns med oavsett vad som händer. För D betyder 

dock inte det att Gud vill att allt som händer ska hända. G tänker på ett liknande sätt: 

 

Jag tror att det finns en uppsjö av Guds viljor och Gud gör något av varenda sak som vi 

upplever. För annars så… Jag måste leva så också med den erfarenheten av dom 

övergreppen, för annars så skulle jag inte orka. 

 

D och G tror på en Gud som inte har planerat allt som ska hända dem. För dem finns inte 

meningen i det som sker, utan Gud skapar den ur det som sker.  

 

Det är inte underligt att respondenterna har olika tankar kring Gud i förhållande till det de 

utsatts för. Många är de som har brottats med frågor om Gud och lidande, och många är de 

olika svar de kommit fram till. En del menar att lidandet ingår i Guds plan, medan andra anser 

att det är oförenligt med en god Gud. I den litteratur jag läst i samband med arbetet med 

uppsatsen överväger uppfattningen att det finns sådant som verkligen är ont, och att Gud inte 

vill det onda. 

 

Vid Kirkens ressurssenter har de funnit att det är mycket viktigt att hålla fast vid att Gud bara 

vill människan väl och aldrig verkar genom det som är ont, utan bara genom det som är gott. 

En sådan gudsbild talar om en Gud som står på den utsattas sida.
114

 De flesta som utsätts för 

övergrepp frågar sig var Gud var i det som skedde. Att då svara att det säkert ingick i Guds 

plan är att göra det för lätt för sig, menar Pilskog. Den som får lyssna till den utsattas frågor 

har inte i uppgift att komma med de rätta svaren, utan att skapa en atmosfär där svar kan 

sökas.
115

 

 

Arlebrink berättar om meningsskapande i relation till tsunamin i Sydostasien 2004. En 

muslimsk man från Indonesien som förlorat hela sin familj i flodvågen menade att det var 

Allahs vilja, och fann på så sätt mening i det som skett. Många av svenskarna som drabbades 
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kunde inte finna någon mening i det eftersom de inte hade någon integrerad tro på en högre 

makt, menar Arlebrink.
116

 Jag vill dock påstå att det finns ett alternativ till: att ha en 

integrerad tro på en högre makt, och samtidigt anse att något är meningslöst. Ibland är 

meningslösheten evangelium. Stig Roland Rask har skrivit en låt med titeln Sök ingen mening 

i det meningslösa. Jag vill här citera den låttexten, för att den på ett bra sätt fångar riskerna 

med att ”ge det onda gudomliga namn”. 

 

Det finns stunder när vi frågar ”Varför” och hoppas att Gud har ett svar. 

Ett stort och förklarande ”Därför”, som tystar de frågor vi har. 

Men det är väl en sanning som knappast är ny och nånting som alla förstått, 

att livet består av en blandad meny, som bjuder på ont och på gott. 

 

Visst kan vi ana en mening i mycket av det som vi ser. 

Nån form av gudomlig förgrening ner till det lilla som sker. 

Men innan vi drar någon slutsats är det viktigt att du och jag vet 

att det goda har också sin motats i en djävulsk meningslöshet. 

 

Så sök ingen mening i det meningslösa för då lurar du bara dig själv. 

Det enda du hittar är tvivel och förvridna bilder av Gud. 

Låt det onda va’ ont låt det stanna vid det, ge det inga gudomliga namn. 

För den konsekvensen som följer av det är att Gud blir en otrygg famn. 

 

Genom smärtan Gud säkert fostra så den blir nyttig på många sätt. 

Men att tro att Gud sänder det onda tror jag ändå inte är rätt. 

För ingenting ont har någonsin hänt som en följd av vad Gud har befallt. 

Det enda som hänt är att Han kan ha vänt natten till gryning trots allt. 

 

Så när vanmakten griper mitt sinne och ångesten fyller min kropp 

ska jag inte skylla på Honom som då är mitt enda hopp, 

för när natten känns som mörkast kan jag lita på att Han finns där. 

Ja då kan Han lysa som klarast och visa mig bäst vem Han är. 

 

Så sök ingen mening i det meningslösa och se aldrig på Gud som ett hot. 

För det är bara kärlek Han slösar åt alla som vill ta emot. 
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Låt det onda va’ ont och det goda va’ gott, och gör gränsen så tydlig du kan. 

Så du utan reservationer kan kasta dig trygg i Guds famn.
117 

 

Rask kopplar samman uppfattningen att allt ingår i Guds plan, även det som gör ont, med en 

problematisk gudsrelation. De flesta av dem negativa känslor som respondenterna berättar om 

i relation till Gud förutsätter att Gud vill och/eller har makt över det de drabbades av (se 5.2.3. 

för förteckning över känslorna och 5.7.1. om Gud som inte har skyddat). Känslan av att ha 

blivit sviken grundar sig exempelvis i en förställning om att Gud skulle ha kunnat se till att 

det inte hände. 

 

Slutligen vill jag återvända till vad Frankl skriver om att individen själv måste söka och finna 

sin mening för att den ska vara meningsfull för henne, och till vad Pilskog skriver om att 

lyssnarens uppgift är att skapa en atmosfär där svaren kan sökas. Det är viktigt att reflektera 

över vad teologi och förkunnelse om Gud och lidande får för konsekvenser för den utsatta och 

hennes gudsrelation. Det viktigaste är dock att inte komma med ”rätta svar”, vilka de än må 

vara, och så beröva den utsatta den mening hon funnit och som gör henne gott. Den mening 

som gör henne och hennes gudsrelation ont, så som Rask beskriver, behöver dock varsamt 

utmanas. 

 

5.7.5. Gud som en styrka 

H har bara positiva känslor i relation till Gud. Även när andra behandlade henne illa var ”allt 

som det skulle” i hennes gudsrelation. Bland respondenterna är hon ensam om att det hon 

drabbats av inte påverkat relationen till Gud negativt. Gud har varit och är ett stöd för henne: 

 

Det är styrkan liksom. Det är det som gör att man… Alltså när man inser att man inte är 

ensam, det är liksom största styrkan. Största trösten liksom. 

 

Trots att de andra respondenternas gudsrelation har påverkats negativt av det de drabbats av, 

så har de alla idag ändå en levande relation både till Gud och Svenska kyrkan. Som jag 

konstaterade tidigare i uppsatsen har jag bara nått personer som firar gudstjänst regelbundet. 

Det är rimligt att anta att det finns en grupp människor som inte har hittat tillbaka till en god 

relation med Gud och kyrkan efter att de drabbats av andras synd. Att respondenterna har 
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kunnat det inger dock ett visst hopp om att det, för den som så önskar, är möjligt att göra det. 

Gall et al konstaterar att flera studier visat att sexuella övergrepp påverkar offrens gudsbild 

negativt. Samtidigt kan en personlig relation till Gud vara en hjälp i bearbetningen av 

övergreppen.
118

 Det kan antas vara sant även när det handlar om andra former av övergrepp 

och kränkningar. För en del människor, som H, är gudsrelationen inget annat än en styrka och 

hjälp även mitt i utsattheten. 

 

5.8. Offer? 

Som du säkert har märkt har jag vid några tillfällen i uppsatsen använt ordet offer, och vid 

andra tillfällen har jag använt ord som utsatt eller sårad. Användandet av ordet offer förtjänar 

en diskussion. Är den som drabbas av andras synd ett offer? Vad innebär det egentligen att 

vara ett offer? Är det ett ord som alls bör användas? 

 

I en bok om sexuella övergrepp, Vad gör vi nu?, som Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation gav ut 2011 används inte begreppet offer. De väljer istället att skriva 

om den utsatte eller den utsatta. Anledningen till detta är att den utsatta genom att kallas offer 

riskerar att ses som alltför passiv och hållas kvar i den passiviteten.
119

 Informant 12, som 

utsatts för kvinnoprästmotstånd, skriver i enkäten, som svar på frågan om hon upplever att 

hennes erfarenhet av att ha blivit syndad emot ryms i gudstjänsten: 

 

Jag har inget behov att jag skall förstärkas i min roll som offer, för det vill jag inte vara. 

Men jag måste lära mig att leva med mig själv och mina minnen av att bli trampad på 

och det handlar om att förlåta inte dom utan mig själv. 

 

Hon uttrycker att hon inte vill hållas kvar i offerrollen, utan att hon måste lära sig att leva trots 

det hon har varit med om. Liksom i boken Vad gör vi nu? tycks hennes bild av att vara ett 

offer präglas av en passivitet som det finns risk att fastna i. En gudstjänst ska självklart inte 

bidra till att hålla kvar människor i en roll som hindrar dem från att leva deras liv. Betyder det 

att vi inte alls ska tala om offer? 
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Informant 14 svarade såhär på frågan om hon önskar att gudstjänsten skulle utformas på något 

annat sätt för att bättre rymma erfarenheten av att ha blivit syndad emot: ”Nej. Det skulle 

kännas småaktigt.” Hon berättar om hur hon utan förvarning blev lämnad av sin man sedan 

många år då hon väntade deras andra barn, men att lyfta fram det inför Gud skulle kännas 

småaktigt. Informant 14 är inte en av dem jag har intervjuat, så jag har inte fått möjlighet att 

fråga vidare om det här. Det hade jag gärna velat göra, för det fick mig att undra över vad som 

skapat den känslan. Varför skulle det kännas småaktigt att i en gudstjänst sätta ord på det hon 

beskriver som det största svek hon någonsin utsatts för? Kanske hör det samman med vad 

respondent A säger:  

 

Och det där som jag kan känna mig som ett offer, men det vågade jag inte på väldigt 

länge, på grund av att det anses ju inte va fint att va offer. Men jag anser att jo, men det 

tycker jag. 

 

Det anses inte fint att vara offer, och därför har det varit svårt för A att erkänna att han ändå 

känner sig som ett offer. Ja, inte bara känner sig, utan är ett offer. Enligt 

Nationalencyklopedin är ett offer en ”varelse som drabbas av något (vanligen skada eller 

död)”
120

 eller ”person som utsatts för brott”.
121

 Enligt den definitionen har alla mina 

informanter och respondenter varit offer, för de har alla drabbats av något som skadat dem 

och vissa av dem har utsatts för brott. Det problematiska med begreppet offer är att det i 

många sammanhang är negativt laddat, något som jag menar till stor del beror på att det 

blandas samman med begreppet offerroll. Att inte utöva makten över sitt eget liv när man har 

den, det är att fastna i en offerroll. Att utsättas för något och i det vara maktlös, det är att vara 

ett offer. 

 

Fortune skriver om det hon kallar ”the antivictim rethoric”, oviljan att använda termen offer. 

En del utsatta vägrar att själva identifiera sig som offer, för att på så sätt tydliggöra att de är 

starka och har förmåga att ta hand om sig själva.
122

 Det är sant att de är starka och klarar av att 

ta hand om sig själva, skriver Fortune, men: 

 

/…/ to suggest that if we don’t think  of ourselves as victims then we won’t be 

victimized is a rethorical trick that does not work. We ultimately don’t have any choice 
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about being a victim. That is what a victim is: someone who is deprived of her/his 

resources (with which we might well have the strenght and capability to protect and 

care for ourselves) and as a result, suffers at the hands of the other.
123 

 

En person som blir utsatt är maktlös, är ett offer. Risken när vi inte vill kännas vid det är att 

den utsatta tillskrivs en makt och därmed ett ansvar och en skuld som inte är hennes.  

 

Och det är så svårt, tycker jag, att kunna skydda sig mot sånt här. Det kan man ju inte. 

Hur skulle man kunna skydda sig mot sånt här? Och det gäller ju… Alltså… Man kan 

göra rätt för sig så mycket man kan själv… Man kan försöka och agera på ett sätt 

som… som då gör att man… man känner… man har ett bra samvete. Det känns bra här 

inne. Men det är inget skydd. För att man ska få… Ja, jag kan inte säga bli illa 

behandlad… Eller jo, bli illa behandlad av andra. 

Respondent B 

 

Även den som agerar och försöker göra det på ett så bra sätt som möjligt kan bli utsatt. Det B 

beskriver, att det finns sådant vi inte kan skydda oss mot, det skulle också kunna uttryckas 

som att vi alla lever med risken att bli offer. 

 

Det finns en rädsla, menar Fortune, för att den som ses som ett offer därmed inte ska ses som 

en moralisk agent. Hon själv delar inte den rädslan, för hon menar att det är så att den som är 

ett offer inte är, eller åtminstone har begränsade möjligheter att vara, en moralisk agent. Som 

exempel tar hon hustrun som blir misshandlad av sin man. Att vara en moralisk agent är för 

Fortune att kunna fatta beslut och agera utifrån dem. Mannen som misshandlar sin hustru tar 

genom sitt våld och ofta genom att begränsa hennes kontakt med andra och hennes tillgångar, 

ifrån henne möjligheten att göra det. Det innebär inte att kvinnan är helt passiv och maktlös. 

Hon fattar de beslut och gör det hon kan, men vad hon kan begränsas av mannens misshandel. 

Det är inte genom att kallas offer, utan genom att bli det, som kvinnan fråntas möjligheten att 

vara en moralisk agent. Fortune betonar dock att ett offer är något man är temporärt. Genom 

att få skydd och stöd kan man läka och åter igen få möjlighet att fullt ut använda sina resurser. 

Så kan offret bli en överlevare.
124
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Ingen av respondenterna uttrycker att de vill ha en gudstjänst som håller kvar dem i en 

offerroll när de inte längre är offer. De flesta av dem uttrycker däremot en önskan om en 

gudstjänst som hjälper dem att ta steget från offer till överlevare genom att få kännas vid 

utsattheten. En sådan möjlighet upplever majoriteten av respondenterna idag antingen inte 

finns alls, eller finns i för liten utsträckning. 

 

Jag har inte kunnat komma till Gud och säga: Gud, jag känner mig verkligen som ett 

offer. Jag har blivit skymfad och vanärad och bespottad och… Utan jag upplever att jag 

bara kan komma med min synd och… /…/ utan jag har bara kunnat komma med min 

del och sagt: Ja, det var dumt att jag…  

Respondent A 

 

För A har det inte varit möjligt att sätta ord på sin utsatthet inför Gud, och det är något han 

saknar. Han pratar också om att det ibland är väldigt viktigt att få säga ”det där var fel”, för 

det är många som annars lägger skulden på sig själva. Det kan finnas ett behov av att stanna 

upp inför det som har hänt. 

 

Ofta när man säger att man är arg på nån eller besviken då... Jag vet inte, men det kan 

va… Det kan va lite såhär: Ja, men det är viktigt att förlåta. Man såhär: Aa, ja det är 

skitviktigt. Men det kan också ta tid och göra det.  

Respondent F 

 

Det kan ta tid att förlåta, först kan det som har skett behöva erkännas och bearbetas. I Vad gör 

vi nu? slås det fast att den som utsatts inte ska förväntas förlåta förövaren.
125

 Genom att kräva 

att den som utsatts omedelbart ska förlåta, berövar man honom eller henne rätten att kännas 

vid och reagera på det som har skett. 

 

När det inte finns utrymme för att sätta ord på utsattheten och känslorna den har väckt eller när man 

genast avkrävs att förlåta, då förväntas man vara överlevare utan att först erkännas vara offer. Visst 

kan det vara befogat att välja att använda ett annat ord än offer, särskilt i religiösa sammanhang. Som 

påpekas i Vad gör vi nu? har offer i sådana sammanhang ofta en positiv laddning. Det ses som något 

bra att offra sig, och övergrepp ska absolut inte förstås som något positivt.
126

 Dock är det en stor 

skillnad mellan att göras till offer av någon annan och att offra sig själv. En sådan distinktion borde 
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vara möjlig att upprätthålla. Oavsett vilka ord vi väljer att använda anser jag det vara av största vikt att 

skilja på följande: 

 

1. Det som kan kallas offer eller utsatt: en människa som utsätts för ett övergrepp och i 

det är maktlös, blir illagjord och som inte bär skulden för att övergreppet sker. Man 

kan vara ett offer/utsatt utan att ha en offerroll. 

2. Det som kan kallas offerroll: en människa som med hänvisning till att hen är ett offer 

tar sig rätten att göra eller att inte göra något. Man kan ha en offerroll utan att vara ett 

offer/utsatt. 

3. Det som kan kallas överlevare: en människa som genom att få skydd och stöd kan 

återerövra makt, liv och värdighet. Man kan bara bli en överlevare om man först har 

varit ett offer. 

 

Samtidigt som det är viktigt att skilja på dessa, är det viktigt att se att en människa inte 

nödvändigtvis kan placeras enbart i den ena kategorin. Framför allt är vägen från offer till 

överlevare en process. 

 

Sammanfattningsvis ska vi inte tala om någon som ett offer på ett sätt som fångar hen i en 

offerroll. Vi ska inte heller tala om att vara ett offer som om det vore samma sak som att ha en 

offerroll. Utifrån vad respondenterna berättat behöver erfarenheten av att vara ett offer/utsatt 

och reaktionerna på det få uttryckas och ges tid att bearbetas. Att ge det utrymmet är att ge 

stöd så att offer/utsatta kan bli överlevare. 

 

5.9. Återerövrande 

Gud som jag ändå ständigt lever med måste återerövras. Precis som mitt liv måste 

återerövras. Och mitt jag måste återerövras. Och min relation till andra människor 

måste återerövras, utan att få… utan att svärtas ner eller vad man ska säga. Man måste 

liksom blanda ut den där svarta färgen svart tills den blir röd eller grön eller någon 

annan jävla färg än svart. Och utan det kan jag inte leva. Så är det.  

Respondent G 

 

Processen från att vara utsatt/offer till att vara överlevare innebär att lära sig att berätta en 

berättelse. En berättelse om sig själv som utsatt, utan att väja för det smärtsammaste 
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smärtsamma. En berättelse som rymmer mer än det, som också handlar om att livet nu är 

annorlunda. Det är farligt att utesluta utsattheten från livsberättelsen, och det är farligt att låta 

det bli det enda berättelsen innehåller. Den ska också handla om allt det man nu är upptagen 

av i livet, allt det som inte har med utsattheten att göra.
127

 Det handlar om att blanda ut den 

svarta färgen svart så att den blir en annan färg. Sen kan man berätta om att den en gång var 

svart, men i nuet är den en annan. 

 

Om akut kris och om bearbetning är det lätt att hitta böcker och artiklar. Däremot finns det 

förvånansvärt lite skrivet om hur livet är när man har lyckats blanda ut den svarta färgen och 

berättelsen om nuet handlar om något annat än det förflutna. Visserligen innehåller Cullbergs 

teori om krisens fyra faser, vilken har blivit vitt spridd, en nyorienteringsfas. Den innebär att 

det som skett har blivit bearbetat, självkänslan har återupprättats, livet har fyllts av annat än 

krisen även om den finns med som en integrerad del av livsberättelsen.
128

  Den mesta 

litteraturen stannar dock vid det som Cullberg kallar bearbetningsfasen. Jag funderade på att 

foga in det här i föregående avsnitt, just för att det finns lite material om det och för att inte 

heller jag pratade med mina respondenter om det i någon större utsträckning. Men så valde 

jag, av samma anledning, att ändå ge det en egen rubrik. Jag vill uppmärksamma dels hur 

oproportionerligt lite det har skrivits om den här fasen, trots att det för de flesta är den som 

sträcker sig över längst tid eftersom den pågår resten av livet, och dels att det är här de flesta 

av mina respondenter befinner sig. De flesta av dem är upptagna av annat än det de drabbats 

av. De har eller är på god väg att återerövra Gud, livet, jaget och de mellanmänskliga 

relationerna. Här vill jag lyfta fram två av deras berättelser om detta. 

 

Och då, då hände nånting, för att jag sa: Du, det kändes inte bra för mig att någon annan 

klädde av mig. Jag hade velat klä av mig själv. Jag har tänkt mycket på den bilden, för 

att det var så jag kände mig. Dom klädde av mig, för att dom gick och googlade på mig. 

Jag sa att: Jag hade velat klä av mig själv. Naken – gärna, men låt mig göra det i min 

takt. 

Respondent A 

 

A kände sig avklädd mot sin vilja, och det kunde han säga till den som hade tagit reda på 

saker om honom genom att googla istället för att fråga honom. Han är medveten om sina egna 
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gränser och kan uttrycka dem. Det han reagerar på är den bristande respekten för hans 

integritet. Det är inte av rädsla för vad de har fått veta om honom. Han har sin berättelse klar 

för sig, och han vill själv förfoga över den. A använder inte sitt riktiga efternamn, just för att 

undvika att någon annan googlar på honom. Det är ett sätt att ha kontrollen över när och inför 

vem han klär av sig. Han har dock upptäckt att det begränsar honom att använda ett fingerat 

efternamn, exempelvis kan han inte tacka ja till förtroendeuppdrag i församlingen.  A brottas 

med om han officiellt ska byta efternamn, eller om han ska börja använda sitt riktiga 

efternamn igen. Oavsett vilken väg han väljer i den frågan, så vill han ”ut och möta ljuset”. 

 

H har blivit illa behandlad av en präst på grund av att hon vill bli präst. Han, 

kvinnoprästmotståndaren, har just slutat i församlingen och det innebär att H kan känna sig 

välkommen där igen. Hon säger: 

 

Nu är det nog. Nu tänker jag ta tillbaka det liksom. Jag vet att kyrkoherden där vill 

jättegärna att jag kommer tillbaka och leder gudstjänster tillsammans med honom och 

så, så att jag verkligen kan få komma tillbaka ordentligt.  

 

H får alltså hjälp i sitt återerövrande genom att kyrkoherden vill låta henne göra just det som 

den andre prästen inte ville att hon skulle få göra. Det finns många situationer då ett sådant 

här konkret återerövrande av olika anledningar inte är möjligt. Någon form av stöd i den här 

fasen av läkningsprocessen borde dock alltid vara möjligt att ge. Det behöver arbetas mer med 

hur det behöver och skulle kunna se ut. När det handlar om gudstjänstens roll i detta finns 

kanske en del av svaret i nästa avsnitt, som handlar om vikten av att gudstjänsten rymmer alla 

livets sidor. 

 

5.10. En sann gudstjänst 

Flera av respondenterna uttrycker ett behov av att gudstjänsten ska tala sant om livet. 

Tydligast är det hos G. Utifrån de övergrepp hon utsatts för är det för henne viktigt att göra 

saker som är ”på riktigt”, och det gäller även gudstjänsten. Den måste återspegla våra 

mänskliga livsvillkor. ”Och om det inte är så att hela min erfarenhet får finnas i gudstjänsten, så blir 

den inte hel”, säger G. För att en gudstjänst ska vara hel måste även svåra livserfarenheter ges 

rum. Om inte mörkret får finnas med så är inte gudstjänsten på riktigt, då är den inte sann. 



 

86 

 

Dessutom är det så, tycker G, att när mörkret inte får finnas så kan inte heller ljuset göra det 

fullt ut. 

 

När inte alla mina erfarenheter får finnas med, då kan inte heller hela min glädje finnas 

med. Så är det. Och inte hela min stolthet och inte hela mitt… Mm, så är det.  

Respondent G 

 

Gs erfarenhet stämmer överens med vad Duck skriver. Hon menar att lovsången blir djupare 

och ärligare i en kyrka som också ger rum för klagan och gråten. Den som lovsjungs är en 

Gud som också lider med människorna och kämpar tillsammans med dem för att skapa en 

bättre värld.129 

 

Lena Sjöstrand skriver att överlåtelsebönen kan vara en plats där både styrka och svaghet, 

glädje och sorg får uttryckas. En plats där dualismen upphör. Hon menar att människor 

längtar efter att leva autentiskt. Erfarenheten av att leva icke-autentiskt tas kanske inte bäst 

om hand genom syndabekännelse och förlåtelse.
130

 Kanske hjälper det inte heller med böner 

om helande, skriver hon, för: ”Bönen kan lika gärna vara att kunna leva autentiskt också i 

smärta och brustenhet.”
131

 I HB finns det en överlåtelsebön. Den har blivit mycket använd och 

svarar mot ett verkligt behov i församlingarna, konstateras det i förklaringsvolymen till KHF. 

Därför finns det i KHF 3 överlåtelseböner. Intentionen med att införa överlåtelsebön var att 

den skulle möta människors utsatthet.
132

  

 

Överlåtelsebön 1 är en omarbetad version av den syndabekännelse i HB som 

inleds: ”Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig”, och som B tycker mycket 

om (se avsnitt 5.3.1.). Hon upplever att hon där kan ge uttryck för det andra har gjort mot 

henne. Den har används som syndabekännelse i många församlingar.
133

 Rimligtvis innebär det 

att det är fler än B som uppskattar dess formuleringar. Den är en bön om helande, och utifrån 

Sjöstrands resonemang svarar den därför inte med självklarhet mot erfarenheten av att leva 

icke-autentiskt. Mina respondenter uttrycker dock inte någon önskan om att inte be om 

helande. De flesta av dem har behov av att deras erfarenheter av att drabbas av andras synd 

benämns på något sätt, men inte att det ska stanna där. De vill också be om hjälp, tröst och 
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upprättelse och få någon form av löftesord (se avsnitt 5.12.). En bön om att bli helad 

förutsätter att man är trasig och att den trasigheten uppkommit på något sätt, och därmed blir 

en sådan bön också ett vidkännande av det som skett.  

 

Överlåtelsebön 2, som även finns i HB, handlar om att Gud omsluter både det sjuka och det 

friska, det starka och det svaga. Den vänder sig till Gud som ”lägger sin skatt i bräckliga 

lerkärl”.
134

 Ingen av mina respondenter nämner den. Här finns dock en öppning till det som G 

önskar, att både det ljusa och det mörka ska få finnas.  

 

I förklaringsvolymen till KHF står det: ”Överlåtelsebönerna i förslaget tar sin utgångspunkt i 

människans existens och vilja och de uttrycker särskilt hennes gudstillit. Människan 

överlämnar sig och vänder sig förtröstansfullt till Gud.”
135

 I en gudstjänst ska naturligtvis 

gudstillit uttryckas. Mot bakgrund av vad mina respondenter berättat om hur problematiskt det 

kan vara med gudsbilder och gudserfarenheter som inte ryms i gudstjänsten (se avsnitt 5.7.2.) 

vill jag ändå väcka frågan om en bön vars syfte är att möta människors utsatthet är rätt plats 

för att uttrycka en fullkomlig gudstillit. Är människor när de kommer med sin utsatthet inför 

Gud verkligen redo att överlämna sig ”utan fruktan och förbehåll”?
136

 I Överlåtelsebön 3 

formuleras inte utsattheten överhuvudtaget. Den handlar om att överlämna sig till en Gud till 

vilken man har en enbart positiv och trygg relation. Är detta att tala sant om människans 

existens och vilja på ett sätt som möter människan i hennes utsatthet? Dessutom är det så att 

momentet är fakultativt i Mässa/Gudstjänst och inte ingår i Högmässa.
137

 I HB finns den bara 

med som alternativ i Söndagsgudstjänst, men den har använts även i andra gudstjänster.
138

 

Även om överlåtelsebön nu kan användas i fler gudstjänster, så kvarstår faktum att det 

moment som syftar till att möta människors utsatthet bara kan finnas med i vissa gudstjänster. 

Det är dessutom upp till dem som har makten över gudstjänsten i den enskilda församlingen 

att avgöra om det alls ska finnas med. 

 

Å andra sidan handlar inte längtan efter en sann gudstjänst bara om ett särskilt moment där 

även det svåra får plats. Det handlar om att gudstjänsten ska genomsyras av en äkthet och 

angelägenhet i flera, helst alla, moment. Inte bara i liturgin, utan även hos gudstjänstfirarna 
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och gudstjänstledarna är öppenhet och äkthet viktigt. C berättar om en präst som betytt 

mycket för henne, både som predikant och som ledare för den sorgegrupp hon deltog i. När 

jag frågar vad det var som var så bra med den prästen svarar hon: ”En enorm öppen 

uppriktighet.” 

 

E vill att predikan ska knyta samman texten med hennes liv. Den får inte stanna i texten, utan 

ska ta steget från texten till det samhälle hon lever i, så att hon i den kan känna igen sina egna 

upplevelser och känslor. Även 18/C efterfrågar predikningar som ger en inkluderande känsla 

genom att predikanten förmedlar att hen ”förstår arten av att bli syndad emot i vårt samhälle 

idag, här och nu”. G konstaterar att predikan är mycket oförutsägbar. Den kan vara en hjälp 

till att kännas vid svåra känslor som exempelvis ångest, men den kan också tvärtom försvåra. 

På samma sätt kan hela liturgin vara en hjälp, eller ett hinder. G säger såhär om det hon kallar 

kyrkans maktspråk:  

 

Jag kan lära mig förhålla mig till det, men jag mår inte särskilt bra av det. Och, och i det 

kämpar jag liksom. Eller det… Ja, ja men jag skulle säga i det kämpar jag. För det… 

Jag kan tillägna mig det språket, men jag mår inte så bra av det och… jag känner mig 

inte hemma i det. 

 

Om det är en gudstjänst och en predikan som har ett tydligt maktspråk och försvårar att lyfta 

fram även det mörka inför Gud, då är det bättre för henne att stanna hemma och läsa Bibeln 

och be med sin svägerska, säger G. Hon resonerar om att gudstjänster kan göra världen helare, 

men också förstärka det som är förstört: 

 

För gudstjänst är för mig liv. Och den måste för mig vara sann. /…/ Så riten och det 

symboliska måste för mig vara sant. Och livgivande och inte kränkande. För för mig 

har det symboliska ett liv i sig självt liksom. Lite av den grekisk-ortodoxa tanken att 

gudstjänsten… när man firar gudstjänst och mässan så skapar världen om sig själv mot 

en helare värld. Och som en konsekvens av det så tänker jag, eller jag tror det är så, jag 

satt och funderade på det igår, att jag vill inte ställa upp på en symbolrit som inte känns 

som att den går mot en helare värld. För då förstör den… Den liksom bejakar det i mig 

som är förstört. Och det vill inte jag. Jag vill inte uppleva det, men jag vill inte heller ge 

det till nån annan. 
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När G leder gudstjänst försöker hon att göra gudstjänsten så sann som möjligt. Exempelvis 

brukar hon vid förlåtelsen lägga till några ord om befrielse och helande. En del kyrkoherdar 

har krävt att hon ska säga det efter att hon sagt ”I Faderns, Sonens och den helige Andens 

namn”, inte tillsammans med förlåtelsen. För G förlorar det då en del av sin kraft. I den 

församling där hon ska arbeta efter föräldraledigheten tror hon att det är ganska strikt med vad 

man får säga och göra och inte. Hon säger att hon inte riktigt vet hur hon ska göra för att leva 

med sig själv om hon där måste leda en gudstjänst som inte känns som den går mot en helare 

värld. 

 

En gudstjänst som är sann är en gudstjänst där ingen del av ens liv och ens jag behöver 

förnekas. En gudstjänst som kräver förnekelse kan skada istället för att läka. När G skulle 

placera in lapparna med sina reaktioner i gudstjänstordningen, så upptäckte hon att hon 

behövde dela på dem. Hon kan få plats med en del av sin skam i kyriet, men inte med hela 

skammen. När hon gjort så med en del av lapparna sade hon: 

 

Och nu ser jag att när jag ryckte av små lappar av dom här, självföraktet och sorgen 

och… så bidrar det till att göra mig fragmentiserad. Så den tänker jag stryka under. Jag 

vill inte ha en gudstjänst som bidrar till att göra mig fragmentiserad. Jag tror inte på det. 

 

Det var bara G som kom på idén att dela på lapparna. Alla respondenterna hade dock lappar 

som inte kunde placeras in i gudtjänstordningen, eller som de själva fick anstränga sig för att 

kunna tolka in. Det innebär att de alla har någonting i sig och sitt liv som de måste lämna 

utanför när de firar gudstjänst. Läkaren Christina Doctare skriver inte om gudstjänst i sin bok 

Hjärnstress, men hon skriver om sina erfarenheter av att ha arbetat med människor i svåra 

situationer och om vikten av att kännas vid inte bara delar av, utan hela livet.
139

 

 

Hjärnstress drabbas man av när ens eget livs sanning förnekas av andra. Det uppstår en 

obalans mellan de egna livserfarenheterna, ens egna tolkning av dem och andra 

människors uppfattning om ens liv. När mitt livs sanning inte får finnas, och när mitt 

livs sanning trampas på och förhånas, begabbas av andra eller kanske ännu värre, totalt 

ignoreras av andra, då drabbas jag av stress. Vi kan tåla nästan vad som helst, om 
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sanningen får finnas med. Men om våra umbäranden inte erkänns utan förnekas, och vi 

själva tvingas leva på en lögn, då mår vi dåligt.
140 

 

Det är ingen som argumenterar för att gudstjänsten ska vara falsk, och inte heller för att det 

ska vara en plats där vissa livserfarenheter inte får rum. I Kyrkoordningen står det: ”Alla i 

församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och 

livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.”
141

 Det är nog få, för att inte säga ingen, som 

om den tillfrågades skulle säga att detta inte gäller de erfarenheter som handlar om att drabbas 

av andras synd eller de livsfrågor som har väckts av sådan erfarenhet. Trots det vittnar flera av 

mina respondenter om att det finns saker som de inte kan komma med ”till det gemensamma 

mötet med Gud”, och inte minst vittnar de om en längtan efter att kunna göra det. Att lyssna 

på deras erfarenheter och möta deras längtan är av största vikt. Det handlar inte bara om det 

psykiska lidande det skapar hos individen, utan också om gudsrelation och att evangelium ska 

kunna nå fram.  

 

A berättar om mötet med en diakon: 

 

Jag tänkte: Åh, hon skulle bara veta vilket buse jag är. Har suttit i fängelse, och det 

bekom mig så illa att hon var så snäll, för att jag tänkte att ”du skulle inte vara så snäll 

om du visste att jag suttit i fängelse”. Så jag var tvungen och säga till henne. Jag 

sa: ”Du, bara så du vet det så har jag kommit ut från fängelset.” Och det var då första 

gången som jag kommer ihåg att jag började våga tro på att det fanns en ovillkorad 

kärlek. För hon lyssnade på min historia. 

 

Så länge diakonen inte vet om hans bakgrund kan han tro att han egentligen inte är 

accepterad. Det som inte uttalas gör att han inte kan tro på det som uttalas. När han har fått 

berätta sin berättelse och hon ändå står kvar och är snäll mot honom kan han tro på att han är 

älskad trots allt. Även om det här handlade om ett mellanmänskligt möte utanför 

gudstjänstens ram, så får det mig ändå att återvända till vad själavårdarna i projektet Själavård 

för utnyttjade skrev om kyriet. För att kunna stämma in i det måste man först bli en någon. 

Erkännandet av verkligheten måste komma före man fullt ut kan gå in i relationen.
142

 (Se även 

avsnitt 2.4.) Om människan inför Gud inte kan kännas vid allt som hennes liv rymmer, då blir 
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det svårt att lita på och fullt ut leva i relation till Gud. Gudstjänsten ska vara en hjälp till, inte 

ett hinder för, gudsrelation. 

 

Sammanfattningsvis finns det ett behov av och en längtan efter en sann gudstjänst. En 

gudstjänst som talar sant om livet på ett sådant sätt att både mörker och ljus får finnas. 

Överlåtelsebönen har kommit till utifrån en sådan intention. Dock är den kanske inte 

tillräcklig. En sann gudstjänst är viktig både för människans mående, och för hennes 

möjlighet att ta till sig evangeliet och lita till Gud. 

 

5.11. I gudstjänsten? 

Är det alls gudstjänstens uppgift att rymma erfarenheter av att drabbas av andras synd? Den 

frågan ställer F, och han säger att han är tveksam till om det verkligen är det. Gudstjänsten är 

ett firande av att det är söndag, av att Jesus har uppstått. Dessutom finns det redan utrymme 

exempelvis i själavården, menar han. Gudstjänsten är den samlande punkten i församlingen 

och det går inte att ge alla känslor utrymme i den. Fast det beror också på hur det skulle 

utformas, säger han. Först tänker sig F att alla skulle få gå fram och säga hur de har blivit 

sårade. Det skulle inte fungera. Gick det att hitta ett bra sätt att lyfta fram den här sortens 

erfarenheter som fungerar i gudstjänstsammanhang, då skulle det kanske ändå kunna vara bra. 

 

Så jag menar, jag har ju haft en väldig tur med mina kontakter i kyrkan. Jag behöver 

inte förlita mig på gudstjänsterna och gudstjänstens innehåll. Är det nåt jag saknar där 

så kan jag få det ändå. Men det är inte alla som har det så.  

Respondent B 

 

B tycker att det är viktigt att erfarenheter av att drabbas av andras synd ryms i gudstjänsten, 

särskilt med tanke på de som inte är så hemma i kyrkan. Hon tror att många människor söker 

sig till kyrkan för att få tröst. Då är det viktigt att det erbjuds i gudstjänsten, för det kan vara 

ett mycket större steg att våga be om ett enskilt samtal än att slinka in på en gudstjänst. En del 

kanske inte ens vet vilka möjligheter till stöd som finns. När gudstjänsten inte har erbjudit 

tillräcklig med hjälp har B kunnat få det på annat sätt, eftersom hon är engagerad i och känner 

till församlingen. Men som hon konstaterar, det är inte alla som har det så. F för ett liknande 

resonemang när han pratar om att ilska inte ryms i gudstjänsten, och inte på så många andra 
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ställen heller. Kanske finns det plats för den i själavården, säger han, och tillägger: ”Men det 

är ju inte alla som går i det.” 

 

Nej, alla hittar inte till eller vill inte gå i själavård. Men är lösningen på det att istället skapa 

rum för sådana här erfarenheter i gudstjänsten? Är det så många som har ett behov av det att 

det skulle platsa i huvudgudstjänsten? Nu skulle jag kunna redovisa statistik över hur många 

man känner till utsatts för olika övergrepp, och på så sätt visa att det är många som bär på 

sådana här erfarenheter. Istället vill jag utgå från vad två av mina respondenter har sagt, för 

jag tycker att de fångar det bättre än vad någon statistik kan göra. 

 

I enkäten skrev 1/F: ”Det finns ingen ’major synd’ i mitt liv utan snarare är det nog sådant 

som ryms inom konceptet människa.” När vi sågs för intervju bad jag honom att berätta mer 

om vad han menade med ”konceptet människa”. Han sade: 

 

Eller, det jag menade med det var ju att vi alla blir ju… alltså alla blir ju utsatta för 

synd. Sen… vissa blir ju mer utsatta, tror jag, och vissa mindre. Och man kan… Jo, det 

tror jag. Vissa drabbas mer och vissa utsätter väl mer, tror jag. 

 

I att vara människa ingår det att bli utsatt och illagjord ibland. Precis som vi syndar, blir vi 

utsatta för synd. Det är med andra ord en allmänmänsklig erfarenhet som alla människor bär 

på. Som F påpekar bär dock människor på den i olika stor utsträckning, precis som människor 

bär på olika mycket skuld. Det borde därmed vara möjligt att hitta en form för att kollektivt 

uttrycka den sortens erfarenheter, precis som man kollektivt bekänner sin synd. Samtidigt kan 

det vara så att den som har blivit mycket utsatt, den som varit med om mer än vad som ryms i 

konceptet människa, kan bära på erfarenheter som inte delas av alla människor. När G berättar 

om att hon känner sig fragmentiserad säger hon: 

 

För det är en erfarenhet som jag vet att inte så många bär. Alltså skam vet jag ju att alla 

människor bär i någon form. Sen så tror jag att jag bär en ganska mörk skam, liksom en 

tung skam i mig. Som i perioder kan påverka mig väldigt mycket. Men fragmentiserad 

är en erfarenhet som jag har förstått att inte alla människor har. 

 

Går det att hitta ett sätt att inkludera också sådana erfarenheter, som inte är allmänmänskliga 

utan går utöver konceptet människa, i gudstjänsten? F undrar om det skulle vara tillräckligt att 
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ta hand om erfarenheter av att drabbas av andras synd, oavsett om de ryms i konceptet 

människa eller inte, i gudstjänsten: 

 

När man har blivit sårad, tänker jag… Det behöver lite grann på ett annat sätt bearbetas 

lite mer än kanske om jag har sårat. Det beror ju på lite vad man har gjort kanske. Har 

man liksom slagit nån eller så då behöver man ju uppenbart terapi eller så för… Men 

jag tänker att det är svårt såhär… ”Ja, tänk alla på vad ni har… varför ni har blivit 

sårade.” Och så tänker alla på det. Eller vad det nu kan va. Och så… Eller jag tänker då 

att prästen säger typ: ”Ja, Gud älskar er och… ändå. Ni är värdefulla.” Ja, det… Det är 

ju jättebra, men det kanske också… Det kan ju bli lite såhär: ”Jaha?” Alltså jag tänker, 

det behövs nåt mer. Alltså man kanske behöver prata om det. Man kanske behöver… 

Man behöver ju erfara det också. Eller det behöver man ju med förlåtelsen också ibland, 

typ att man går till bikt och säger till nån liksom. Och det… Jag tror att det behövs 

nästan ännu mer alla gånger man har blivit sårad. 

 

Det är lätt att instämma i vad F säger, särskilt om man tänker på riktigt svåra övergrepp och 

kränkningar. Sådana erfarenheter behöver bearbetas mer och djupare än vad den allmänna 

syndabekännelsen eller ett motsvarande moment för den som har drabbats kan erbjuda.  

 

Löwegren menar att det korta beredelseordet inte erbjuder den själavård som egentligen 

behövs för att kunna ta emot förlåtelse. Han vill återupprätta relationen mellan själavård och 

avlösning. Bekännelsens och avlösningens plats ska vara i bikten där det själavårdande 

samtalet får plats. För att det ska bli så krävs att både den enskilda själavårdens och biktens 

ställning stärks i Svenska kyrkan.
143

 Frågan är om det går att skapa en levande bikttradition i 

Svenska kyrkan idag, och är det verkligen så att beredelse, bekännelse och avlösning inom 

ramen för huvudgudstjänst aldrig är tillräckligt själavårdande? Kanske skulle det ena inte 

behöva utesluta det andra, varken när det gäller den egna synden eller den synd man drabbats 

av.  

 

Det finns hos de flesta av respondenterna en stark önskan om att deras erfarenheter av att 

drabbas av andras synd ska få uttryckas och bemötas i gudstjänsten. Samtidigt är Fs 

invändningar värda att ta på allvar, inte minst den om behovet av djupare bearbetning. För den 

egna synden finns syndabekännelse och avlösning i den allmänna gudstjänsten, och utöver det 
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möjlighet till enskild bikt för den som så önskar. Kanske skulle det vara möjligt att ha ett 

särskilt moment i den allmänna gudstjänsten även för den synd man drabbats av, och 

dessutom en rit som kan utföras enskilt med själavårdare. Detta återkommer jag till i avsnitt 

5.12.2. 

 

Den andra frågan F väcker är den om sådana här upplevelsers plats inte är i själavården 

snarare än i liturgin. Söndagens gudstjänst är ett kollektivt firande av Jesu uppståndelse. Jag 

anser dock inte att det utesluter möjligheten att i huvudgudstjänsten inkludera upplevelser av 

att drabbas av andras synd. 

 

I Kyrkoordningen står det: 

 

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och 

sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus 

uppstod på söndagen, Herrens dag.  

 

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att 

delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det 

gemensamma mötet med Gud.
144

 

 

Anledningen till att huvudgudstjänsten firas är Jesu uppståndelse och att församlingen i Ordet 

och sakramenten gemensamt möter Gud. Samtidigt är alla kallade att komma med sina egna 

erfarenheter och livsfrågor. I kyrkoordningen ryms alltså båda dessa perspektiv. 

 

James F. White menar att det bland protestanter idag finns två olika sätt att förhålla sig till 

gudstjänst: antingen som en känslosam upplevelse, eller som ett arbete som utförs i Guds 

tjänst.
145

 För den som ser gudstjänst som en känslosam upplevelse blir lätt fokus på att själv få 

ut något av gudstjänsten. En bra gudstjänst är då en som har fått gudstjänstfiraren att känna på 

ett visst sätt. Vilken känsla det är som eftersträvas skiljer sig mycket åt mellan olika individer. 

146
 För den som å andra sidan ser gudstjänst som ett arbete utfört i Guds tjänst är fokus på 

handling istället för på känsla. Gudstjänstfiraren ger av sin tid och sitt arbete, och är således 
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mer av en givare än en mottagare. Fokus är på Gud och inte på människan.
147

 Det framgår 

tydligt att White själv tycker att det rätta förhållningssättet är att se gudstjänst som arbete i 

Guds tjänst. Han ser att ett sådant förhållningssätt kan innebära en risk för självrättfärdighet 

eller att en viss gudstjänstordning skulle ses som given av Gud, men riskerna med att se 

gudstjänst som en känslosam upplevelse är enligt honom långt mycket större.
148

 Det är en 

svart-vit bild som White målar upp. Det är visserligen pedagogiskt, men jag önskar mig fler 

nyanser. Som framgår tidigare i uppsatsen ser jag liturgi som gestaltad och levd gudsrelation. 

En god relation förutsätter ömsesidighet, att fokus är på eller växlar mellan båda parter. Jag 

ser det som att människa och Gud, individ och kollektiv, känsla och handling, liv och liturgi 

inte står i motsats till varandra, utan är intimt förknippade med och påverkar varandra.  

 

En individs upplevelser och behov kan skilja sig från kollektivets. Däremot kan kollektivets 

upplevelser och behov inte vara helt fristående från individernas upplevelser och behov, 

eftersom kollektivet består av individerna. I gudstjänsten bekänns synden kollektivt, oftast 

även den individuella synden, eftersom det är en allmänmänsklig erfarenhet att synda. 

Majoriteten av individerna som utgör kollektivet har sådana erfarenheter och därmed kan de 

formuleras i en kollektiv bekännelse. Individ och kollektiv är således inte varandras 

uteslutande motsatser.  

 

Inte heller liv och liturgi är varandras motsatser. En av de anonyma personer som kritiserade 

min enkät skrev att synd handlar om att vara ur fas med Gud, inte om att vara ur fas med 

liturgin. Jag menar att gudsrelation och liturgi är intimt förknippande med och påverkar 

varandra. Upplevelser som har en stark påverkan på relationen till Gud, medmänniskan och 

självet (vilket upplevelser av att drabbas av andras synd har) är därför en angelägenhet inte 

bara för själavården utan också för liturgin. Den här uppsatsen handlar om upplevelser av att 

ens gudsrelation, livserfarenhet och liturgin är ur fas med varandra på grund av att man har 

drabbats av andras synd. Majoriteten av respondenterna vittnar om att det är en smärtsam 

erfarenhet och att de önskar att det vore annorlunda. 
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I anslutning till krissituationer som många har drabbats eller berörts av firas det ofta särskilda 

gudstjänster.
149

 Det som samlar då är inte den tro man delar, utan den kris man gemensamt 

befinner sig i.
150

 Anledningen till att gudstjänsten firas är därmed en annan än vad den är då 

det handlar om huvudgudstjänst. Respondenterna i min undersökning har drabbats av andras 

synd på olika sätt, platser och tider. Det har inte firats någon specialgudstjänst med anledning 

av vad de har råkat ut för. Så är det nog för majoriteten av oss; när vår tillvaro rämnar lever de 

flesta omkring oss ändå på som vanligt. På flera håll firas det gudstjänster som riktas särskilt 

till människor i utsatthet, som exempelvis sinnesrogudstjänster. De fyller en viktig funktion. 

Mot bakgrund av den längtan efter en sann gudstjänst där hela ens jag får finnas, som flera av 

mina respondenter uttrycker (se avsnitt 5.10.), är det dock problematiskt att hänvisa 

upplevelser av utsatthet till specialgudstjänster. Det finns en risk att man då får gå till olika 

gudstjänster för att få plats med olika sidor av sitt liv och sitt jag inför Gud, utan att kunna 

finnas helt i någon av dem.  

 

Att låta upplevelser av att drabbas av andras synd få plats i huvudgudstjänsten behöver inte 

innebära att fokus blir individens välmående. Eftersom det är en allmänmänsklig erfarenhet 

att drabbas av andras synd bör det vara möjligt att hitta ett sätt att uttrycka det kollektivt, 

liksom det redan finns en form för den egna synden. Upplevelser av att drabbas av andras 

synd påverkar ofta relationen till själv, medmänniska och Gud på djupet. Liturgin som levd 

och gestaltad gudsrelation kan fördjupas ytterligare genom att sådana upplevelser inkluderas. 

  

5.12. Hur det skulle kunna vara 

5.12.1. Symbolhandlingar 

Symbolhandlingen att tända ett ljus är viktig och skapar ett utrymme där respondenterna 

själva kan lyfta fram sina erfarenheter av att drabbas av andras synd, det såg vi i avsnitt 5.4. 

Det är dock bara G som uttryckligen säger att hon önskar att det fanns möjlighet till fler 

symbolhandlingar i gudstjänsten. Hon säger:  

 
Ibland har jag tänkt att om jag skulle få engagera min kropp på ett annat sätt, så kanske 

symbolhandlingen skulle bli starkare och att det skulle finnas plats mer i det här… i 
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gudstjänstens liturgi. /…/ För att det språket ger jag ju själv ord på nåt sätt, eftersom 

orden saknas. Det är inte att vissa ord väljs ut och andra inte. För här är det ju… och då 

blir det som då inte nämns inte existerande i liturgin. /…/ Så tänker jag, att om jag hade 

haft ett mer fysiskt språk i gudstjänsten så kanske också… en sten som jag lägger ner… 

så hade jag kanske också kunnat läsa in allt det här andra, som jag inte kan nu. 

 

I förklaringsvolymen till KHF står det att inga nya symbolhandlingar har införts utifrån 

delaktighetsprincipen. Sådana symbolhandlingar (exempelvis ljuständning) bör växa fram i 

den lokala kontexten.
151

 Rimligtvis finns det därmed en öppenhet för att använda nya 

symbolhandlingar i gudstjänsten, även om inga sådana föreslås ingå i den nya handboken och 

därmed kunna användas i hela Svenska kyrkan.  

 

I en förstudie till den här uppsatsen undersökte jag just användandet av symbolhandlingar 

med syfte att ge rum för erfarenheten av att drabbas av andras synd. Undersökningen 

begränsades till att enbart omfatta Kirkens ressurssenter i Oslo och Ebenezer/herchurch 

Lutheran i San Francisco. För att ge en bild av hur man kan använda symbolhandlingar i det 

här syftet vill jag här berätta något om vad jag fann då. 

 

Sommaren 2012 besökte jag San Francisco och googlade då på ”lutheran church San 

Francisco”, för att hitta någonstans att fira gudstjänst. Så kom det sig att jag hamnade på en 

mässa i Ebenezer/herchurch Lutheran. Ebenezer/herchurch Lutheran har funnits i San 

Francisco sedan 1882.
152

 Pastor Stacy Boorn berättade då jag besökte församlingen att den 

grundats av svenska immigranter. Hon visade mig stolt kyrkklockan från Småland och 

berättade att det svenskkyrkliga arvet präglat församlingen under lång tid. De har firat 

gudstjänst enligt en gammal svenskkyrklig ordning och länge var även en stor del av 

församlingen svensktalande. Sedan pastor Boorn kom till församlingen för ca 15 år sedan har 

mycket förändrats, inte minst gudstjänsterna. De är rotade i den lutherska traditionen och 

söker samtidigt nya uttryck, främst med hjälp av feministteologi.
153

 I mässan i 

Ebenezer/herchurch Lutheran den 22 juli 2012, i vilken jag deltog, ingick en symbolhandling 

som kallades för “Sharing of the Healing Oils”. Det är ett återkommande inslag, men ingår 

inte i alla församlingens gudstjänster.
154

 

                                                 
151

 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, Del I, 45. 
152

 ”Welcome to Ebenezer/herchurch Lutheran!” u.å. 
153

 Boorn, 2012. 
154

 Boorn, 2012. 



 

98 

 

    

Sharing of the Healing Oils inleddes med att pastor Boorn talade om olika former av lidande, 

så väl ur ett individ- som ett kollektivt perspektiv. Hon talade bland annat om offren på Utøya 

och deras anhöriga, alla som utsätts för krig och terrorism i andra delar av världen och om att 

bli skadad i nära relationer. Vidare satte hon ord på att vi alla är utsatta i olika situationer och 

att vi alla bär på sår. I tystnaden som följde inbjöds vi att lyfta fram det inför Gud som lider 

med oss och vill upprätta och hela oss. Efter tystnaden fanns det möjlighet att komma fram till 

ett litet bord bredvid altaret där det fanns väldoftande oljor att doppa fingrarna i. Många 

korstecknade sig med oljan. Under tiden sjöngs en meditativ sång med följande text, som 

sjöngs många gånger: 

  

I will be gentle with myself, I will love myself, 

I am a child of the universe, being born each moment. 

I will be gentle with myself, I will heal myself, 

I am a child of the universe, held in love each moment.
155

  

 

Det är något överraskande att texten säger att det är jag som ska älska och hela då det i övrigt 

var Guds kärlek och helande som betonades. 

 

Schiefelbein skriver att smörjelse med olja blir allt vanligare i lutherska gudstjänster med 

helande som tema. Användandet av olja är en gammal kristen tradition, dock har det varit 

ovanligt i protestantiska sammanhang.
156

 Luther vände sig mot att De sjukas smörjelse skulle 

vara ett sakrament och menade att den missbrukades av den Katolska kyrkan, dock vände han 

sig inte helt mot användandet av olja.
157

 Smörjelse för de döende är fel, men smörjelse för de 

sjuka är rätt, menade Luther. Olavus Petri och Wilhelm Löhe konstruerade båda lutherska 

riter med smörjelse av de sjuka.
158

 The United Lutheran Church in Amerika (ULCA) avvisade 

1962 att smörjelse skulle kunna ha en plats i den lutherska kristendomen, men 1982 fördes en 

rit med just smörjelse till helande in i the Lutheran Book of Worship, Occasional Services.
159

  

 

Genom att använda olja använder sig Ebenezer/herchurch Lutheran av en traditionsrik 

symbol, samtidigt som deras rit delvis handlar om något annat. Ebenezer/herchurch Lutherans 
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symbolhandling handlar mer om att vara skadad än om att vara sjuk, och mer om att ha blivit 

drabbad av andras synd än om att själv ha syndat. Oljan kan också tolkas som en symbol för 

upprättelse och värdighet, eftersom man i biblisk tradition smörjs till kung, präst och profet. 

 

Vid Kirkens ressurssenter används två olika symbolhandlingar, dels en ljuständning och dels 

något de kallar för värdighetshandling. 

 

Ljuständningen ingår i gudstjänsten ”Vi slipper deg ikke, Gud”, och kvällsbönen med 

nattvard ”Her er vårt rom”. Deltagarna får märka ljusen med olika färger av stearin innan de 

tänder dem. Det är en möjlighet att på ett symboliskt sätt tydliggöra för sig själv, de andra och 

Gud något av det den enskilda bär med sig in i gudstjänsten.
160

 En sådan ljuständning ingår 

även i de två senare kvällsbönsliturgier som finns tillgängliga på resurscentrets hemsida. 

Ljuständningen följs av bön. De två olika förböner som används vänder sig båda till Gud som 

kämpar mot det som är ont och orätt med en bön om Guds närvaro, tröst, hopp och ljus i det 

som är svårt
 
.
161

 

 

Det liturgiska moment som resurscentret kallar värdighetshandling innebär att dopfunten är 

fylld av pärlor. Var och en får ta emot en av dessa pärlor som en symbol för att återfå den 

värdighet man har blivit berövad eller det värde som Gud ger varje människa.
162

 

Värdighetshandlingen ingår i gudstjänstliturgin ”Vi slipper deg ikke, Gud”, och är placerad på 

den plats som i den traditionella högmässan motsvaras av nattvarden
163

, efter ljuständningen 

(se ovan). Den inleds med två bibelord: ”I ditt mørke gir jeg deg skatter. På hemmelige steder 

skal du finne rikdom.”
164

 och ”For jeg er din Gud som har kalt deg ved navn. Jeg har kalt deg og 

gitt deg et heders navn.”
165 Därefter sjungs en psalm innan liturgen säger följande: 

  

Her i døpefonten er det samlet skatter, mange slags perler. 

Det som skaper perlen, er noe fremmed og irriterende som skjellet helst vil støte ut. 

Men hver perle skapes i mørket og blir til i det lukkede skjell. Når perlen blir funnet, 

har den blitt en skatt, og når lyset skinner på perlen, speiler den Guds himmel, og kan 

symbolisere frihet og verdighet. Vi sender rundt et skrin med mange slags perler. 
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Velg den perlen du vil ha og send skrinet videre.
166

 

    

På så vis ges pärlan en symbolisk innebörd och handlingen en tolkning som alla närvarande 

får del av. Medan det spelas musik skickas skrinet runt med orden: ”I ditt mørke gir jeg deg 

skatter.”
167

 

    

Å ena sidan kan inte människans värde tas ifrån henne, å andra sidan upplever den som blivit 

utsatt för övergrepp det ofta så. Därför har de vid resurscentret funnit det användbart att 

använda pärlan som symbol. Den berättar om en förvandling, från ett litet sandkorn till en 

skimrande pärla. Det som gör ont kapslas in i pärlemor, ett skydd och en möjlighet att gå 

vidare.
168

 

 

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep utgör en speciell kontext. 

Gudstjänsterna där firas med människor som alla delar erfarenheten av att ha blivit utsatt för 

övergrepp eller som arbetar med att ge stöd till dessa människor. Det innebär att alla har 

erfarenheter av att ha blivit drabbad av andras synd på liknande sätt, eller av att arbeta med 

individer som blivit det. Övergreppserfarenheten får därmed en central plats i gudstjänsterna, 

eftersom det är den som är anledningen till att man befinner sig just på resurscentret.  

Ebenezer/herchurch Lutheran har en mer heterogen gudstjänstfirande församling. Eftersom 

övergreppserfarenheter inte är anledningen till deras gemenskap skiljer sig rimligtvis 

erfarenheterna av att ha drabbats av andras synd mer åt i deras kontext än vid resurscentret. Å 

andra sidan är det rimligtvis personer som aktivt har valt en församling med inkluderande 

språk och feministiska förtecken, eftersom det är en mycket särpräglad församling. I en 

församling i t ex Svenska kyrkan kan man inte förvänta sig samma gemensamma 

erfarenhetsbas och därför skulle troligtvis samma liturgier inte fungera i en sådan kontext utan 

att delvis omarbetas. 

 

Den ljuständning som ingår i flera av liturgierna vid Kirkens Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep är en öppen symbolhandling på det sätt att den ger utrymme för individen 

att själv skapa symboliken genom att fästa olikfärgat stearin på ljuset. Det är en handling där 

riktningen är från individen till Gud. Den enskilda tydliggör något hon bär med sig och det 
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omsluts av bön. Det de kallar värdighetshandling, då var och en får en pärla, har snarare en 

riktning från Gud till människa. Handlingen tyds genom det liturgen säger innan pärlorna 

delas ut. Deltagarna får på så sätt en gemensam förståelse för vad pärlan symboliserar, att 

återfå värdighet eller det värde som Gud ger varje människa, och individen har inte lika stor 

möjlighet att fylla handlingen med eget innehåll. Samtidigt är det en handling som har en 

tydlig individfokus. 

 

Sharing of the Healing Oils har en riktning från människa till Gud i bönen. Oljan blir som ett 

svar på den bönen och riktningen är då från Gud till människa. Det tal som liturgen håller som 

inledning till handlingen blir också tydande och tolkningen av handlingen kan därmed variera 

något från gång till gång. I talet och bönen finns så väl ett individ- som ett kollektivt 

perspektiv, och i tystnaden finns möjlighet för individen att själv ge handlingen innehåll och 

mening. Det är på så sätt en handling med fler perspektiv än symbolhandlingarna vid Kirkens 

ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Å andra sidan sker ljuständningen och 

värdighetshandlingen i anslutning till varandra i gudstjänsten ”Vi slipper deg ikke, Gud”. Det 

innebär att både riktningen från människa till Gud och omvänt finns med, samt en tystnad 

individen själv kan fylla i samband med ljuständningen. 

 

Den dubbla riktningen, från människa till Gud och från Gud till människa, är viktig för flera 

av respondenterna. Hur den skulle kunna gestaltas, inte i handling utan i ord, handlar nästa 

avsnitt om. 

 

5.12.2. Att få säga att jag har blivit utsatt, och att få svar 

D önskar att det skulle finnas något moment där erfarenheter av att ha drabbats av andras synd 

tydliggjordes mer än vad som sker idag. Det hade varit bra, säger han, om man fick möjlighet 

att kännas vid det gemensamt och inte bara i den personliga bönen. A önskar också att han 

hade fått uttrycka sin utsatthet: 

 

/…/ jag hade velat gå när det här fruktansvärda hände… Att inte komma dit och 

bekänna min skuld och synd, utan få säga att jag har blivit utsatt för någonting och hjälp 

mig och led mig och… Och det slår mig nu plötsligt, att det var ju det som var mitt 

behov. 
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A ser nu i efterhand att han hade behövt det. Men eftersom det inte fanns någon tydlig 

möjlighet till det, vågade han inte ens tänka tanken att han fick säga det till Gud. B talar om 

att man behöver ”få erkännelse för sina känslor”. Hon vill få möjlighet att uttrycka sin 

utsatthet och sedan få svar på den, att på något sätt få säga hur hon känner och få bekräftelse 

på att det är okej.  

 

För flera av respondenterna känns det viktigt att ett moment där man lyfter fram sin utsatthet 

besvaras på något sätt, som en bekräftelse på att Gud har hört och vill hjälpa. Den hjälp de 

önskar från Gud beskriver de med olika ord: tröst, läkande, kärlek, upprättelse och ledning. B 

vill att det ska vara prästen som säger svaret på bönen, eftersom prästen talar på uppdrag av 

Gud. Det skulle då fungera ungefär som avlösningen efter syndabekännelsen. För att få ett 

sådant direkt tilltal måste man i dagsläget enskilt söka upp en präst och be om förbön eller 

välsignelse, säger B. G skulle vilja att syndabekännelsen var tudelad. Den ena delen skulle 

handla om synden man själv har begått mot sin nästa, sig själv och skapelsen, och den skulle 

besvaras med förlåtelse. Den andra delen skulle rymma skammen och längtan efter 

upprättelse, och den skulle besvaras med ett ord om Guds kärlek. 

 

H föreslår att erfarenheter av att drabbas av andras synd skulle kunna inkluderas i förbönen. 

Hon säger att om man vill ha bekräftelse på det som har skett och att det var fel, så vill man 

ha det från den eller de som gjort en illa. Det skulle bara kännas konstigt om prästen 

förmedlade något sådant utan att förövarna kanske ens var medvetna om att de gjort fel. Det 

svar som B och G önskar sig handlar dock inte om relationen förövare – offer, utan om 

relationen Gud – offer. Svaret skulle handla om att Gud känns vid det som skett och vill 

hjälpa. 

 

Jag frågade B hur det skulle kännas att få uttrycka sin erfarenhet av att drabbas av andras 

synd, men sen inte få något svar. Hon sade: 

 

Då tror jag att det är ganska så… tomt. En tom känsla. Då kunde det lika gärna ingå i 

Herrens bön. Eller det kunde lika gärna ingå i nåt annat. För då har vi bara den här 

envägskommunikationen i alla fall. Får man ett svar med en gång… det är en helt annan 

känsla. 
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Det erkännande av verkligheten som Aspernäs, Castor och Sjöberg föreslår skulle ersätta 

syndabekännelsen är tänkt att följas av upprättelseord. Varför skriver de inte, men utifrån sina 

erfarenheter från projektet Själavård för utnyttjade tycker alltså även de att det finns behov av 

ett svar.
169

 

 

En majoritet av respondenterna har alltså ett behov av att det i gudstjänsten ska finnas plats 

för erfarenheter av att drabbas av andras synd. Dessutom finns det hos flera av dem ett behov 

av att som svar få några ord om hur Gud reagerar på deras utsatthet. Ett sådant moment skulle 

kunna utformas som en bön som församlingen ber gemensamt, på ett liknande sätt som 

syndabekännelsen. Den skulle naturligtvis behöva vara allmänt formulerad, så att alla kan 

instämma i den och tolka in sina egna erfarenheter. Det bästa vore om prästen sedan kunde 

svara med ett löftesord om att Gud känns vid det som har skett och vill hjälpa den som blivit 

utsatt.  Som jag skrev ovan är det olika saker respondenterna önskar att få höra om från Gud 

(tröst, läkande, kärlek, upprättelse, ledning). Exakt vad ett sådant löftesord skulle innehålla 

och hur det skulle vara formulerat kräver mer och en annan sorts arbete än vad jag kan göra 

inom ramen för den här uppsatsen. Det borde dock vara möjligt att använda ord och motiv ur 

Bibeln.  

 

Utifrån vad F sade om att erfarenheter av att bli sårad kan behöva bearbetas mer än vad som 

är möjligt i den allmänna gudstjänsten (se avsnitt 5.11.), går det att argumentera för att det 

även behövs en motsvarighet till bikten. Det finns visserligen redan idag möjlighet till enskild 

själavård. Det är dock skillnad mellan ett samtal och en rit. De kan inte ersätta, utan 

kompletterar, varandra. Som Rizzuto skriver är Gud en aktiv deltagare i riten.
170

  Det kan Gud 

anses vara även i den enskilda själavården, dock i många fall inte på ett lika tydligt sätt. Om 

man i ett själavårdssamtal får höra Guds svar på ens utsatthet eller inte är beroende av den 

enskilda själavårdarens förmåga att förmedla det. En rit motsvarande bikten skulle erbjuda 

möjlighet att uttrycka utsattheten på ett mer konkret och personligt sätt, och löftesordet skulle 

också få ett mer direkt tilltal än vad som är möjligt i den allmänna gudstjänsten. Det skulle 

också vara tydligare att det handlade om den utsattas och Guds relation, än vad det kan vara i 

ett själavårdssamtal. Att skapa ett moment i den allmänna gudstjänsten och en rit att använda i 

den enskilda själavården skulle innebära att alla fick tillgång till det oavsett vilken församling 

de tillhör.  
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6. Sammanfattande slutsatser  

Den här uppsatsen har fått titeln Se vår längtan att få leva helt och undertiteln Om hur 

upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst. Undertiteln 

berättar vad som är uppsatsen syfte att undersöka, och även dess övergripande frågeställning. 

Titeln Se vår längtan att få leva helt är en strof ur psalm 748 och den är satt utifrån 

intervjuundersökningens resultat. 

 

Att drabbas av andras synd har skadat de flesta respondenterna både i relation till dem själva, 

till den/de som gjort dem illa och till Gud. Vägen till att kunna leva helt går genom 

erkännande av utsatthet och trasighet. Förlåtelse handlar inte om att glömma. Det är en 

process som börjar i att kännas vid det som har skett och moraliskt fördöma det, och som 

slutar med en inbjudan till att vara med och skapa en bättre framtid. Den som drabbas av 

andras synd är först det som kan kallas ett offer, och kan först senare bli det som kan kallas en 

överlevare. Att få möjlighet att benämna och bearbeta det som skett är inte småaktigt eller ett 

sätt att hålla kvar någon i en offerroll. Det är en förutsättning för att den som har drabbats av 

andras synd ska få möjlighet att leva helt. Respondenterna vill inte hållas kvar i något som 

varit. De bär på en längtan att få leva helt, och efter att få stöd på vägen till att kunna det. 

 

Om gudstjänsten ska kunna vara ett stöd i kampen för att kunna leva helt, då måste den också 

rymma hela livet. Flera av respondenterna uttrycker att gudstjänsten ska vara sann och äkta. I 

enkätundersökningen var det inget moment som stack ut som särskilt positivt eller negativt, 

men däremot i intervjuundersökningen. Trosbekännelsen och syndabekännelsen är de moment 

som flest respondenter har svårt för. Det handlar just om en upplevelse av att de inte talar sant 

om livet och Gud. Trosbekännelsen och syndabekännelsen rymmer bara en del av deras 

gudsbild och/eller livserfarenhet, och då blir det svårt att stämma in i dem. Några upplever att 

de i gudstjänsten inte får någon hjälp att hantera sina sargade gudsbilder och gudsrelationer. 

Gudstjänsten förutsätter en trygg gudsrelation, och det överensstämmer inte med deras 

erfarenheter. Kyriet och syndabekännelsen är de moment där en majoritet av respondenterna 

lättast kan tolka in sina upplevelser av att drabbas av andras synd. De upplever dock att det är 

de själva som måste göra den tolkningen. Möjlighet till att själva skapa rum för sådana här 

erfarenheter finns också i exempelvis tystnad eller ljuständning. Flera av respondenterna 

önskar dock att rummet gavs dem, så som de ges rum för sin egen synd. Det handlar om att bli 

sedd. 
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Vi har inget ord för erfarenheten av att drabbas av andras synd. Skam är inte tillräckligt, för 

det är bara en av alla de känslor som den utsatta kan känna. Han är ett begrepp som rymmer 

komplexiteten i reaktionerna på att drabbas av andras synd. Det erbjuder också en möjlighet 

att se hur förövare och offer ofta överlappar varandra i en och samma individ, hur han och 

synd påverkar varandra. Trots svårigheterna med att överföra ett begrepp från en kulturell 

kontext till en annan, skulle jag säga att han är det bästa redan existerande begreppet för den 

här sortens upplevelser.  

 

Det vore bra om det fanns ett ord för erfarenheten av att drabbas av andras synd. Det 

viktigaste är dock att erfarenheten får uttryckas. Om gudstjänsten saknar ett språk för det här 

blir den utsatta osynliggjord, eller som respondent G säger: icke-existerande. Längtan efter att 

leva helt, både i bemärkelsen att få läka såren från det som har skett och att få finnas med hela 

sitt liv i gudstjänsten, behöver bli sedd. Majoriteten av respondenterna upplever inte att den 

blir det idag i Svenska kyrkans huvudgudstjänster med nattvard. Det finns ett behov av att 

genom ord eller symbolhandling tydligt och gemensamt få uttrycka erfarenheten av att 

drabbas av andras synd. För flera av respondenterna är det viktigt att också få ett svar på hur 

Gud reagerar på det de då skulle lyfta fram. 

 

Att drabbas av andras synd ryms, som respondent F säger, inom konceptet människa, precis 

som att synda gör det. För en del av oss är den egna synden det som utgör det största hindret 

för att leva helt, och för andra av oss är det att vi drabbats av andras synd. Vi har olika 

erfarenheter av det, men vi alla har sådana erfarenheter. Att ge upplevelser av att drabbas av 

andras synd utrymme i gudstjänsten är därför inte att anpassa den till en viss grupp av 

människor. Det är att synliggöra alla människors längtan efter att få leva helt. Säkerligen har 

inte alla gudstjänstfirare ett stort behov av ett moment som tar hand om upplevelser av att 

drabbas av andras synd, eftersom inte alla har djupa erfarenheter av utsatthet. Så främmande 

att det skulle vara omöjligt att relatera till är det dock rimligtvis inte för någon människa, 

precis som erfarenheten av att synda inte är det. Framför allt finns det många människor som 

bär på djupa erfarenheter av att drabbas av andras synd, och som skulle må gott i sig själva 

och i sin gudsrelation av att det inkluderades i gudstjänsten. 

 

Upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst eftersom de 

påverkar den utsattas relation till sig själv, sin medmänniska och inte minst till Gud. Det här 
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är en liten undersökning inom ett tämligen outforskat område. Mer forskning behövs. Vad den 

här uppsatsen ändå har visat är att det är viktigt att upplevelser av att drabbas av andras synd 

blir föremål inte bara för själavård och pastoral omsorg, utan också för liturgisk omsorg och 

teologisk reflektion.  
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Bilaga I. Enkät. 

 

Det har syndats emot mig 

Jag heter Elise Nilsson och skriver masteruppsats i praktisk teologi vid Lunds universitet. 

I de flesta gudstjänster i Svenska kyrkan har vi möjlighet att bekänna vår synd, att sätta ord på vår skuld och få 

förlåtelse. Jag är intresserad av den andra sidan av synden, inte av hur det är för den som har syndat utan för den 

som synden har riktats emot. Därför skulle jag bli väldigt glad om du tog dig tid att svara på några frågor om 

dina erfarenheter av att bli syndad emot, att bli utsatt på något sätt, och av Svenska kyrkans gudstjänster.  

Kanske har du erfarenhet av att bli diskriminerad på grund av etnicitet, sexuell identitet, kön eller ålder. Kanske 

har du blivit utsatt för psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp. Kanske har du ramlat mellan stolar i 

välfärdssystemet, eller upplevt hur relationer som varit viktiga för dig har brustit. Eller så har någon gjort dig illa 

på något helt annat sätt. Det viktiga är din egen upplevelse av att ha blivit dåligt behandlad, av att ha blivit 

syndad emot. 

För att delta i enkäten ska ditt senaste gudstjänstbesök inte ligga längre tillbaka i tiden än 1 år. Den gudstjänst du 

besvarar enkäten utifrån ska vara en huvudgudstjänst med nattvard (den som i de flesta församlingar firas på 

söndag förmiddag). 

Några av er som svarar på enkäten vill jag gärna intervjua. Utifrån vad som är praktiskt möjligt och vad som 

känns bäst för dig kan intervjun ske via telefon, mejl, chatt eller att vi helt enkelt träffas. Det här innebär att jag 

kommer att be dig skriva namn eller signatur och något sätt jag kan kontakta dig på. Uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt och det kommer inte gå att identifiera dig i uppsatsen. 

Jag är glad om du svarar så snart som möjligt. Svar som inkommer efter den 7/10 har jag inte möjlighet att 

använda i uppsatsen. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på elise.nilsson.078@student.lu.se 
 

Namn eller signatur: 

 
 
Kontaktuppgifter: 

 

Din erfarenhet av att bli syndad emot 

 
På vilket sätt har det syndats emot dig? 
Berätta om dina erfarenheter av att bli utsatt. Du skriver självklart så mycket eller lite som du 
själv vill. 

 

mailto:elise.nilsson.078@student.lu.se
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Ditt gudstjänstfirande 

 
Hur ofta går du på gudstjänst? 

o  1 gång i veckan eller mer. 

o  1-2 gånger i månaden. 

o  Någon/några gånger per år. 

o  Mer sällan. 
 
Vilket/vilka stift firar du gudstjänst i? 

o  Göteborgs stift 

o  Härnösands stift 

o  Karlstads stift 

o  Linköpings stift 

o  Luleå stift 

o  Lunds stift 

o  Skara stift 

o  Stockholms stift 

o  Strängnäs stift 

o  Uppsala stift 

o  Visby stift 

o  Västerås stift 

o  Växjö stift 
 
Provar din församling det nya handboksförslaget? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet inte 

Din upplevelse av gudstjänsten 

 
Jag kommer nu be dig att värdera din upplevelse av olika moment av gudstjänsten som positiv 
eller negativ. Naturligtvis kan ett moment upplevas som bådadera, eller olika vid olika tillfällen. 
Försök att bedöma hur den övervägande upplevelsen är. Det finns möjlighet för dig att 
utveckla dina svar i ett särskilt kommentarsfält längre fram. I det fältet kan du också skriva en 
kommentar om det är så att du inte vet vad ett moment innebär eller inte har varit med om det. 
 
Hur upplever du syndabekännelsen och förlåtelsen? 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du kyriet? 
Det här är momentet där församlingen sjunger "Herre, förbarma dig". 
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o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du sättet textläsningar och predikan framförs på? 
Hur känns det t ex att någon läser/predikar för dig, att stå upp under evangeliet eller att 
textläsningarna avslutas med "Så lyder Herrens ord"? 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du innehållet i textläsningar och predikan? 
Texterna och predikan är olika varje vecka. Du kan svara utifrån hur du oftast upplever det. 
Kom ihåg att du gärna får utveckla ditt svar i kommentarsfältet längre fram. 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du trosbekännelsen? 
"Vi tror du på Gud Fader allsmäktig..." 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du psalmsången? 
Precis som bibeltexterna och predikan skiljer sig psalmerna åt från vecka till vecka, så tänk 
mer på hur det känns med psalmsång i allmänhet än att sjunga en viss psalm. 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du kyrkans förbön? 
Det är alltså inte fråga om personlig förbön, utan den bön som präst eller gudstjänstvärd ber 
för världen. 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du Herrens bön? 
"Vår Fader, du som är i himlen..." 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du nattvarden? 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Hur upplever du välsignelsen? 
"Herren välsigne er och bevare er..." 

o  Positivt 

o  Negativt 
 
Här kan du utveckla dina svar på hur du upplever olika moment av gudstjänsten: 
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Upplever du att din erfarenhet av att ha blivit syndad emot ryms i gudstjänsten? 
Du kan t ex fundera på om du får möjlighet att lyfta fram den erfarenheten inför Gud, och om 
det är något särskilt i gudstjänsten som försvårar eller bidrar till det. 

 
 
Önskar du att gudstjänsten utformades på något annat sätt för att bättre rymma 
erfarenheten av att ha blivit syndad emot? Hur i så fall? 

 
 
Har jag glömt att fråga om något, eller rymdes inte ditt svar i mina svarsalternativ? Här 
finns i så fall plats för dig att skriva om det. 

 

Om dig 

 
Är du 

o  kvinna 

o  man 

o  annat 

o  Vill inte uppge 
 
Hur gammal är du? 
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o  19 år eller yngre 

o  20-29 år 

o  30-39 år 

o  40-49 år 

o  50-59 år 

o  60-69 år 

o  70 år eller äldre 
 
Är du anställd inom Svenska kyrkan? 

o  Ja 

o  Nej 

Tack för att du deltog i enkäten! 

 
Om jag vill intervjua dig kommer jag att kontakta dig inom kort. Skulle det vara så att du inte 
hör av mig betyder inte det att dina svar eller erfarenheter var ointressanta eller oviktiga. Det 
beror på att jag har begränsat med tid och utrymme inom ramen för min masteruppsats. 
Tveka inte att höra av dig om du undrar över någonting! Elise  
elise.nilsson.078@student.lu.se 

 

 
 

mailto:elise.nilsson.078@student.lu.se
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Bilaga II. Intervjuguide. 

 

 

Intervjuguide 

Respondentens namn 

1. Person 
2. Gudstjänst 

3. Drabbad av synd 

Enkätsvar 

Musik 

 

Gemenskap 
Kyrkorum 

 

”Mellanrum” 

Om jag vore en fluga på väggen… 

Intressen 

Familj Bakgrund 

Sysselsättning 

Konsekvenser 

Vad hände? 

Stöd 

Gudsrelation 

Frågor utifrån respektive 

respondents enkätsvar 

4. Hur 3 påverkar 2 

Uppgiften 
Särskilt 

positiva/negativa 

moment 
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