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Sammanfattning  

 

År 2007 utkom den europeiska undersökning Confirmantion Work in Europe, som är en komparativ studie mellan sju europeiska 

länders konfirmandarbete. Enligt denna studie är konfirmander i Svenska kyrkan nöjda med konfirmandtiden, förutom när det 

gäller gudstjänsten. Sammanfattningen av resultaten i denna studie, pekar på att Svenska kyrkans utmaning handlar om att 

utveckla strategier, för att öka konfirmandernas inflytande och deltagande i planering och genomförande av kyrkans gudstjänster. 

Denna uppsats syfte är att undersöka om och i så fall hur, Svenska kyrkan har bemött den europeiska studiens utmaning att göra 

konfirmander mer delaktiga i gudstjänstlivet.  
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gudstjänstdelen. Här presentera också intervjuer med konfirmandansvariga i två församlingar i Linköpings stift. Församlingarna 

får tjäna som exempel på hur resonemang och arbete med konfirmanden och gudstjänsten kan se ut på församlingsnivå.     

 

Dessutom presteras tre aktuella rapporter som berör ämnet konfirmanden och gudstjänsten. Dessa rapporter får sedan belysa 

resultatet av sammanställningen av handlingsplanerna och intervjuerna i Linköpings stift.  
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1. INLEDNING 
Ungdomarna är kyrkans framtid. Om kyrkan inte döper och konfirmerar med uppföljning och 

om verksamheten inte leder till delaktighet i kyrkans gudstjänstliv, så ser framtiden mörk ut. 

”Vart tog den gudstjänstfirande församlingen vägen?”, frågar sig Fredrik Modéus i boken 

Mod att vara kyrka.
1
 Och vart tog ungdomarna vägen?, frågar jag mig. I många församlingar 

där jag firat gudstjänst, så är det just ungdomarna som jag tycker mig se minst representerade 

(eller t.o.m. helt frånvarande). Det finns ofta barngrupper, medelålders och pensionärer, men 

var är ungdomarna? Enligt en europeisk undersökning av konfirmandarbetet i 7 olika 

europeiska länder,
2
 så är konfirmanderna nöjda med konfirmandtiden, förutom med själva 

gudstjänsten. Sammanfattningen av den europeiska undersökningen pekar på att Svenska 

kyrkans utmaning handlar om att utveckla strategier för att öka unga människors inflytande 

och deltagande i planeringen och genomförandet av kyrkans gudstjänster. Det är en stor och 

viktig fråga för Svenska kyrkans liv och framtid. Om människor inte samlas för att fira 

gudstjänst, så är kyrkan ingen kyrka. Kyrkan kan bedriva hur mycket verksamhet som helst, 

men utan firandet av den heliga måltiden blir hon, för att använda Paulus symbolik, en 

skrällande cymbal, en kyrka utan väsen och substans. Då upphör hon att vara kyrka.  

1.1 SYFTE  

Därför vill jag i denna uppsats undersöka hur Svenska kyrkan, med särskild hänsyn till två 

församlingar i Linköpings stift, resonerar kring och arbetar för att skapa gudstjänster som 

konfirmander kan bli mer delaktiga i. 

De frågeställningar som jag utgår ifrån är följande:  

1. Hur arbetar Svenska kyrkan med att få konfirmander mer delaktiga i söndagens 

gudstjänst?  

2. Hur arbetar olika församlingar i Linköpings stift med detta? 

3. Hur ser handlingsplaner och strategier ut för att möta utmaningen att få konfirmander att 

vilja delta i söndagens gudstjänst? 

4. Hur kan aktuella rapporter kring gudstjänstförnyelse belysa och berika svaren på de 

ovanstående frågorna? 

 

  
                                                             
1
Fredrik Modéus, Mod att vara kyrka (Stockholm: Verbum, 2005), s 22. 

2
Schweitzer, Friedrich och Ilg, Wolfgang och Simojoki, Henrik (red.), Confirmation Work in Europe, (München: 

Gütersloher Verlagshaus, 2010)  
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1.2 AVGRÄNSNING 

Jag kommer att utgå från en europeisk studie, men begränsa min undersökning till Sverige, 

och framför allt fokusera på Linköpings stift. Anledningen till att jag fokuserar på just 

Linköpings stift är för att det är detta stift som jag tillhör (och kommer att arbeta i framöver) 

och för att, av praktiska skäl, kunna ha närhet till stiftskansliset och mina källor. Dessutom är 

stiftet i sig inte i centrum i denna uppsats, utan själva problematiken. 

    I Linköpings stift kommer jag att analysera samtliga handlingsplaner som blivit godkända 

av domkapitlet men jag kommer endast fokusera på de avsnitt som handlar om gudstjänsten.
3
 

Handlingsplanerna är ett måldokument som alla församlingar i Linköpings stift har fått i 

uppgift att formulera, för sin församlings konfirmandverksamhet.   

   Jag har sedan valt att jämföra hur två församlingar i Linköpings stift arbetar med den 

aktuella problematiken och jag kommer även belysa resultatet med hjälp av tre aktuella 

rapporter som handlar om konfirmander och gudstjänsten. Dessa har valts ut eftersom att de 

alla tre är både relevanta och aktuella för just denna uppsats. 

   Jag kommer att avgränsa studien till att fokusera på söndagens gudstjänst och kommer 

därmed inte att beröra andra sorters gudstjänster och andakter. I bakgrunden är det inte 

relevant för denna uppsats att skildra hela konfirmationens historia och utveckling, utan jag 

fokuserar på att redogöra för de senaste årens undersökningar och enkäter kring konfirmander 

och gudstjänsten.  

1.3 FORSKNINGSLÄGET  

Det finns relativt lite forskning på området konfirmanden och gudstjänsten, men under de 

senaste åren har både svenska och internationella studier presenteras. År 2010 kom för första 

gången i historien en europeisk studie, Confirmation Work in Europe, som undersöker 

konfirmanders upplevelse av konfirmandtiden i sju olika europeiska länder. Sverige är ett av 

länderna som ingår i studien och jämförelserna med de övriga länderna ger ett intressant 

perspektiv i analysen av Sveriges konfirmandarbete. Efter redogörelsen av konfirmandarbetet 

i Sverige ger utredningen Svenska kyrkan tre konkreta utmaningar, som jag redogör för under 

rubriken Europeiska studien Confirmation Work in Europe.
4
   

   Också i Sverige pågår forskning kring konfirmationen. I Karlstad stift har arbetsgruppen 

Konfirmand-Kvalitet, ledd av Niklas Grahn (stiftsadjunkt för ungdomsfrågor), arbetat med att 

                                                             
3 Domkapitel = tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. 

Domkapitlet fastställer församlingsinstruktioner och kan pröva om beslut i församlingar, samfälligheter och 

stiftstyrelse är fattade i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser. Källa: Svenska kyrkans hemsida, 

Linköpingsstift, Om stiftet http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661369 
4 Confirmation Work in Europe, 2010 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661369
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genomföra undersökningar och utarbeta nya metoder och analysverkstyg för att 

kvalitetsutveckla Svenska kyrkans konfirmandarbete. I rapporten Vägar framåt i Svenska 

kyrkans konfirmandarbete, som utkom 2008, beskriver arbetsgruppen sin forskning och sina 

resultat kring konfirmandarbetet i Sverige.
5
         

   Elisabeth Porath-Sjöö har skrivit en avhandling, Konfirmanders bildningsresa, och 

undersöker genom intervjuer konfirmanders upplevelse av konfirmandtiden. Denna 

undersökning berör dock inte konfirmandernas upplevelse av själva gudstjänstlivet, och är 

därför inte relevant för denna uppsats. Däremot ger studien en bra bild av hur konfirmander 

upplever konfirmandtiden i övrigt.
6
 

   På Svenska kyrkans hemsida presenteras en riksrapport från 2008, Konfirmand 2008, som 

analyserar konfirmanders upplevelse av konfirmandtiden.
7
 Denna rapport redovisar hur 

konfirmander upplevt konfirmandtiden och pekar på vad som är bra och vad som bör 

förbättras inom konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Här finns frågor som berör både 

gudstjänsten och om konfirmander tror sig vilja fortsätta delta i ett gudstjänstliv också efter 

konfirmandåret. 

1.4 KÄLLMATERIALET 

En del av källmaterialet består av de handlingsplaner för konfirmandarbetet som olika 

församlingar i Linköpings stift har utarbetat. En annan del består av de intervjuer som gjorts 

med konfirmandansvariga i de församlingar som jag valt att jämföra. I det här fallet 

tillkommer också källor, i form av forskning och rapporter som handlar om 

gudstjänstförnyelse och konfirmandarbete. För att kunna svara på fråga fyra, dvs. hur aktuella 

rapporter kring gudstjänstförnyelse kan belysa och berika undersökningen i Linköpings stift, 

analyseras tre olika rapporter. Den första är forskningsrapporten Vägar framåt som utarbetats 

av arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet i Karlstad stift. Den andra källan består av en rapport 

från Oxie församling i Lunds stift, som är skriven ur en praktikers syn på konfirmanden och 

gudstjänsten. Den tredje källan är en artikel, ”Ung gudstjänst eller ung i gudstjänst?”, skriven 

av teol.dr Martin Modéus, som presenteras i boken Dela liv.    

   Arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitets rapport Vägar framåt i Svenska kyrkan, utkom 2008 

och innehåller arbetsgruppens resultat och nya metoder. Frågan som drivit arbetsgruppen är: 

Hur kan god kvalitet definieras i Svenska kyrkans konfirmandarbete och vad kan och bör 

                                                             
5
 Niklas Grahn, Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete, (Karlstad: Karlstad stift, 2008), s 6 

6
 Elisabeth Porath- Sjöö, Konfirmanders bildningsresa, (Lund : Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, 

2008) 
7 Riksrapport Konfirmand 2008, se www.svenskakyrkan.se under rubriken Konfirmation 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641668  

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641668
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kyrkan göra för att kvalitetsutveckla konfirmandarbetet? Denna rapport är på inget sätt 

heltäckande för arbetet med konfirmander i Svenska kyrkan, men det är en betydande rapport 

i dagens diskussion kring dessa frågor. Flera av arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitets metoder 

och analysverktyg har fått spridning i Svenska kyrkan. Bland annat har arbetet med att 

upprätta en handlingsplan för konfirmandarbetet i varje församlig fått stor spriding och likaså 

den konfirmandenkät som arbetsgruppen tagit fram.
8
 Denna enkät administrerades de första 

två åren av Karlstad stift, men sker nu på nationell nivå då Kyrkokansliet i Uppsala övertog 

detta ansvar år 2006.
9
 Vägar framåt i Svenska kyrkan innehåller mycket relevant information 

för denna uppsats och framför allt kapitlet som handlar om just konfirmanden och 

gudstjänsten.   

   Rapporten som är skriven ur en praktikers perspektiv, Kyrie och Gloria – att levandegöra 

gudstjänsten för ungdomar, är skriven av Charlotta Rosman Nissens. I denna bok beskriver 

Rosman Nissen, som är pedagog i Oxie församling (Lunds stift), hur församlingen arbetar 

med att få konfirmander att uppskatta och delta i gudstjänster. Arbetet i Oxie församling har 

framför allt handlat om att skapa den så kallade Torsdagsmässan, som konfirmander både 

deltar i och uppskattar i hög grad. Däremot har arbetet inte lyckats med samma höga 

delaktighet och uppskattning vad det gäller söndagens gudstjänst, som är mitt fokus i denna 

uppsats. Redogörelsen för hur församlingen arbetar med att levandegöra gudstjänsten för 

ungdomar kan trots det ge nya perspektiv och betydande belysning för min undersökning. Det 

handlar i grund och botten om hur man levandegör gudstjänsten för konfirmander och 

ungdomar och därför är arbetssättet i Oxie församling relevant att lyfta fram i denna uppsats. 

Samtidigt är detta arbetsätt ett sätt att gå till väga. En församling kan aldrig vara vägledande 

för alla andra församlingar, med det kan ge nya perspektiv och lyfta fram problemtik och 

lösningar som är gemensamt för alla församlingar som arbetar med konfirmander och 

gudstjänsten.
10

    

   Martin Modéus artikel finns med i boken Dela liv ─ inspiration och fördjupning i 

konfirmandarbetet, som är en kommentar till Riktlinjer för Svenska kyrkans 

konfirmandarbete. Denna kommentar är skriven som en utvidgning av riktlinjerna, med tips 

och instruktioner till konfirmandledare, och här ger Modéus sin syn på konfirmanden och 

gudstjänsten.
11

  

                                                             
8 Niklas Grahn, Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete, (Karlstad: Karlstad stift, 2008), s 6 
9
 Grahn, s 7 

10 Charlotta Rosman Nissen, Kyrie och Gloria ─ att levandegöra gudstjänsten för ungdomar (Varberg: 

Argument förlag AB, 2009) 
11 Dela liv ─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, (Stockholm; Verbum förlag), s 125−126 
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1.5 METODDISKUSSION 

Detta är ett komparativt litteraturstudium, som också innehåller en kvantitativ och en (kortare) 

kvalitativ undersökningsdel, den senare i form av semistrukturerade intervjuer.
12

 

    Processen började med sökning och sammanställning av forskning och litteratur som berör 

ämnet konfirmanden och gudstjänsten. Vidare har handlingsplaner för konfirmandarbetet från 

församlingar i Linköpings stift, genom en kvantitativ metod, sammanställts och analyserats. 

Utifrån detta valdes sedan två församlingar ut som var extra intressanta att undersöka. Att 

endast två församlingar intervjuats beror på att det är problematiken kring konfirmanden och 

gudstjänsten i Svenska kyrkan som står i fokus i denna uppsats, och inte församlingarna i sig. 

Församlingarna får tjäna som exempel på hur man kan arbeta med konfirmander och 

gudstjänsten.  

   Sammanställningen av handlingsplanerna utformades efter återkommande så kallade 

nyckelord. Dessa nyckelord är ord och begrepp som återkommer en eller fler gånger i 

handlingsplanerna, och som beskriver församlingarnas arbete med konfirmanden och 

gudstjänsten. Totalt innehåller sammanställningen nio sådana nyckelord: delaktighet, 

förtrogenhet, glädje, välkomnande, gemenskap, obligatoriskt, igenkännande, positiv 

upplevelse och gudstjänsten i centrum. En djupare förklaring av dessa nyckelord ges i 

undersökningsdelen.  

   Utifrån nyckelorden sammanställdes och analyserades sedan handlingsplanerna. Den ena 

församlingen som intervjuades hade många av nyckelorden i sin handlingsplan och den andra 

församlingen hade få av nyckelorden i sin handlingsplan. Dessutom var den ena församlingen 

en landsortförsamling medan den andra var en stadsförsamling, vilket ger ytterligare en 

dimension i jämförelsen. Hur skiljer sig arbetet med konfirmander och gudstjänsten mellan 

den undersökta stads- resp. landsortsförsamlingen? Finns det något samband mellan dessa 

förhållanden? Intervjuerna hade en så kallad semi-strukturerad form, vilket innebär att den 

utgick från en uppsättning frågor med en relativt allmän karaktär. Dessutom gavs utrymme för 

att ställa ytterligare frågor (så kallade uppföljningsfrågor) till det som uppfattas som extra 

viktiga svar.
13

  

   Intervjuresultaten har sedan jämförts, i syfte att kunna upptäcka eventuella likheter och 

skillnader i hur man arbetar med konfirmander och gudstjänsten och därmed har denna 

uppsats också komparativa inslag: Hur ser arbetet ut i dessa församlingar? Hur mycket 

påverkar handlingsplanen själva arbetet? Hur skiljer sig arbetet åt från den församling som har 

                                                             
12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö; Liber AB, 2001), s 73 
13 Bryman, s 127 
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många nyckelord i sin handlingsplan från den som bara hade få? Säger handlingsplanen något 

om församlingens arbete och strävan efter att integrera konfirmanderna i gudstjänsten?  

   Intervjuerna har gjorts med en konfirmandansvarig i församlingen, båda präster. Dessa 

personer har valts ut för att de har mest ansvar och insyn i själva arbetet med konfirmander 

och gudstjänsten i de respektive församlingarna. Intervjuerna genomfördes i skriftlig form via 

e-post, vilket har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att personerna som svarar på 

intervjun kan tänka över sina svar i lugn och ro och kan därmed ge djupare och mera 

genomtänkta svar. Nackdelen är att det spontana svaret går förlorat och att svaren kan bli 

vinklade till att bli så som man önskar att arbetet såg ut, istället för hur det egentligen är. I 

denna studie är det viktigare att svaren är genomtänkta och därför är den skriftliga formen att 

föredra.  

   Frågorna i intervjun utgår från tidigare undersökningar som pekar på att det som 

konfirmander uppskattar minst under konfirmandtiden, är just gudstjänsten. Utifrån detta och 

utifrån Riktlinjerna för konfirmandarbetet i Svenska kyrkan formulerades sedan, för denna 

undersökning, adekvata och intressanta frågor. Frågorna handlar om hur församlingen arbetar 

med delaktighet, med att synliggöra konfirmandernas liv i gudstjänsten, vad de tror måste till 

för att konfirmanderna ska börja uppskatta gudstjänsten och komma tillbaka dit också efter 

konfirmandtiden osv. Dessa frågor skickades via e-post och även svaren har erhållits via e-

post.
14

 

   För att låta församlingarna och de intervjuande medarbetarna vara anonyma skapades 

fiktiva namn åt de konfirmandansvariga i församlingarna. Pelle är namnet på den intervjuade 

prästen i stadsförsamlingen och Calle är namnet på prästen i landsortsförsamlingen. Att ange 

namn på medarbetare och församlingar är inte relevant för denna uppsats eftersom fokuset 

ligger på själva problemformuleringen och inte på församlingarna i undersökningen. 

Församlingarna fungerar som exempel och kan inte sägas vara representativa för hela stiftet. 

För att kunna göra en sådan analys krävs en mer omfattande studie av flera församlingar i 

stiftet, vilket inte ryms inom denna uppsats. 

   Sammanställningen av handlingsplanerna och intervjuerna har jag sedan valt att belysa med 

hjälp av aktuell och relevant litteratur kring konfirmanden och gudstjänsten. Här framkommer 

en komparativ ansats, eftersom resultaten från intervjuerna jämförs med resultaten från andra 

rapporter.  

                                                             
14

 Se bilaga 1 
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   I analysen jämförs två enkäter, så kallade Lokalrapporter (som ingår i den nationella 

rapporten, Konfirmand 2007 resp. Konfirmand 2008), från respektive församling. Från 

församling A fanns resultat från år 2008, medan det från församling B endast fanns resultat 

från år 2007. Att jämföra dessa enkäter kan därför ge missvisande resultat, men eftersom de är 

de enda resultat som finns, så är det av värde att likaväl analysera och jämföra dem.     

   I analysen sammanställs resultatet av uppsatsens undersökning med hjälp av tre, för denna 

uppsats, adekvata begrepp: delaktighet, livstolkning och vägar framåt. Att just dessa tre 

begrepp används beror på att de på ett bra sätt sammanfattar det som den komparativa 

undersökningen har kommit fram till. Enligt undersökning är delaktighet ett komplicerat 

begrepp som har en avgörande roll för arbetet kring konfirmanden och gudstjänsten. Samma 

sak gäller för begreppet livstolkning. Begreppet vägar framåt lyfter fram vad denna 

undersökning kommer fram till att Svenska kyrkan kan fortsätta arbeta och fokusera på, i 

arbetet med att få konfirmander mer delaktiga i söndagens gudstjänst.    

1.6 DEFINITIONER 

Nedan ges en definition till begreppet delaktighet och till begreppet igenkännande. Begreppet 

delaktighet är komplicerat och kan definieras på flera olika sätt. Här ges en definition av 

Fredrik Modéus, som är präst och forskare på området gudstjänstutveckling. Denna definition 

är flerbottnad och passar därför bra i denna uppsats, som vill utforska begreppet delaktighets 

flerfaldiga innebörd. Begreppet igenkännande finns med i en av handlingsplanerna som ingår 

i denna uppsats undersökning och därför behöver också det definieras och belysas. Modéus 

ger en definition även av detta ord:  

Delaktighet: I Modeús bok Mod att vara kyrka beskrivs tre olika former av delaktighet. 

Dialogdelaktighet är den delaktighet som hela församlingen är med i, den delaktighet som 

man åstadkommer genom dialog mellan församlingen och liturgen. Det kan t.ex. vara 

växelläsningar eller växelsång. Praktisk delaktighet innebär att olika gudstjänstfirare har 

praktiska uppgifter i gudstjänsten, så som att läsa en text, be en förbön eller hjälpa till att dela 

ut nattvardens gåvor. Den representativa delaktigheten handlar om att den som firar 

gudstjänst kan identifiera sig med andra personer som agerar i liturgin. Denna delaktighet 

skapar upplevelsen av att det är många som är med och bär gudstjänstlivet tillsammans och 

därför är det också viktigt att de som agerar i gudstjänsten är olika varandra, på samma sätt 

som de som firar gudstjänst är olika varandra. ”Genom att långsiktigt och konsekvent arbeta 
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med att skapa en bred representativ delaktighet kan man ge många en möjlighet att känna sig 

hemma i gudstjänsten”, skriver Modéus.
15

     

Igenkännande: Fredik Modéus utvidgar detta begrepp och talar i om ”igenkännandes glädje”. 

Igenkännandets glädje handlar om att skapa gudstjänster som den gudstjänstfirande 

församlingen kan känna igen sig i. Det handlar om att skapa en struktur som är densamma i 

varje söndagsgudstjänst, så gudstjänstbesökarna får en chans att lära känna gudstjänsten 

moment och därmed känna sig trygga och avslappande.
16

    

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
15 Modéus, s 105 
16 Modéus, s 97−99 
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2. BAKGRUND 
Här presenteras den europeiska studien, Confirmation Work in Europe, som är 

utgångspunkten i denna uppsats. Dessutom ges en bakgrund till hur och varför Linköpings 

stift började arbetet med handlingsplaner i stiftets församlingar.   

2.1 EUROPEISKA STUDIEN CONFIRMATION WORK IN EUROPE 

År 2010 presenterades en komparativ studie som undersöker och jämför konfirmandarbetet i 

sju olika europeiska länder: Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Sverige och 

Schweiz. Denna studie, Confirmation Work in Europe, är baserad på empiriska studier med 

mer än 28 000 ungdomar, föräldrar och anställda som deltagit och svarat på frågor. Studien är 

den största som någonsin genomförts på detta område och den färdiga sammansättningen är 

skriven av ett team av författare från alla de olika deltagarländerna. Dessa författare ingår alla 

i nätverket International Network for Research and Development of Confirmation and 

Christian Youth Work.
17

 

   Syftet med studien är att sammanställa och jämföra konfirmandarbetet i olika europeiska 

länder, för att kunna fånga upp nya insikter och erfarenheter från de olika länderna. 

Förhoppningarna är att resultatet ska kunna vara till hjälp och nytta för det praktiska arbetet 

med konfirmandarbetet i de respektive länderna. Både likheterna och olikheter mellan 

länderna och de olika kyrkorna, är av intresse eftersom att dessa aspekter kan framkalla en 

helt ny förståelse av själva konfirmationen som helhet.
18

     

   Dessutom är ett annat syfte med studien att försöka etablera en ny internationell arena för 

forskning kring konfirmationsverksamhet, något som tidigare inte funnits. Medan 

internationella undersökningar på skolans område är relativt vanligt, så har kyrkans 

pedagogiska arbete hamnat i skymundan. Detta är ett försök till att få igång forskning och 

debatt på detta område.
19

  

   Ett tredje syfte är också att denna rapport ska kunna bli till nytta för det ekumeniska arbetet 

i Europa.
20

 

   Resultatet av denna studie är för Sveriges del både positivt och negativt. Det positiva är att 

konfirmander i Sverige enligt denna undersökning blir mer positivt inställda till kyrkan i 

allmänhet, än de upplevde sig vara innan konfirmationen. Det negativa är att de på samma 

gång bli mer negativa till kyrkans gudstjänster. Detta kan bero på det faktum att endast 

                                                             
17 Confirmation Work in Europe, preface 
18 Confirmation Work in Europe, s 25 
19 Confirmation Work in Europe, s 25 
20 Confirmation Work in Europe, s 26 
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varannan konfirmand har upplevt gudstjänster som är anpassade för unga under sin 

konfirmandtid och dessutom att endast varannan konfirmand har deltagit i förberedelserna 

inför gudstjänsterna under sin konfirmandtid. Enligt studien är detta med deltagande i 

förberedelserna inför gudstjänsten en nyckelfaktor i arbetet för att få konfirmanderna att 

uppskatta även gudstjänsterna under konfirmandtiden.
21

  

  Svenska kyrkan får sedan tre utmaningar presenterade för sig: 

 

1. Det behövs forskning och undersökningar av den grupp av ungdomar som är 

medlemmar i Svenska kyrkan, men som inte väljer att konfirmera sig.  

2. Det behövs forskning och undersökningar av den grupp av deltagare i 

konfirmandarbetet som inte är nöjda med konfirmandtiden.   

3. Den största utmaningen handlar om att Svenska kyrkan måste utveckla strategier 

för att öka unga människors involvering och deltagande i planeringen och 

deltagandet i kyrkans gudstjänster.  

Det finns enligt denna undersökning en generell positiv attityd mot kristendomen och mot 

Svenska kyrkan bland de ungdomar som nyss konfirmerat sig. Men när det kommer till de 

traditionella kärnämnena i kyrkan och kyrkans kärnaktivitet, den söndagliga gudstjänsten, så 

finns där en negativ attityd och ett glapp mellan konfirmanden och kyrkan.  

   Detta hänger också nära samman med det syfte som kyrkan har med konfirmationen. Ska 

konfirmandarbetet ses som en dörr in till kyrkans gemenskap eller mer som en dörr för 

ungdomar in i vuxenlivet, till att finna sin egen tro, sina egna åsikter och värderingar?  

   Slutsatsen som Confirmation Work in Europe kommer fram till är att det finns ett stort 

behov av förnyelse av kyrkans gudstjänst. Detta är nödvändigt, inte bara på grund av de 

resultat som denna studie kommit fram till, utan framför allt om kyrkans gudstjänst ska kunna 

bli ett möjligt, attraktivt möte för ungdomar, så måste de bli involverade och deltagande i 

planering och genomförandet av dessa gudstjänster.
22

 

2.2 BAKGRUNDEN TILL HANDLINGSPLANERNA I LINKÖPINGS STIFT  

Bakgrunden till att församlingar i Linköpings stift började arbeta med handlingsplaner för 

konfirmandarbetet, är att Svenska kyrkan år 2007 fick nya Riktlinjer för konfirmandarbetet. 

Riktlinjerna antogs av Kyrkostyrelsen 2007 och sedan av respektive stifts domkapitel, så även 

av Linköpings stifts domkapitel. En nytillkommen del i riktlinjerna var punkt 5, där de så 

                                                             
21 Confirmation Work in Europe, s 203 
22 Confirmation Work in Europe, s 203−204 
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kallade handlingsplanerna tas upp. I handlingsplanerna ska församlingarna beskriva hur man 

avser att leva upp till de nya riktlinjerna. I Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete 

står det skrivet att: 

 

Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av mål och innehåll för det lokala 

konfirmandarbetet, samt ange hur rekrytering av konfirmander och fortbildning av 

konfirmandledare ska ske. Utvärdering och uppföljning görs efter varje konfirmandperiod, och 

handlingsplanen uppdateras inför varje konfirmandperiod.
23

 

I Linköpings stift har man valt att koppla ihop handlingsplanerna med 

Församlingsinstruktionen (FIN), berättar Peter Eriksson som är stiftspedagog i Linköpings 

stift. Varje församling ska ha en FIN, ett dokument som beskriver hur församlingen avser 

bedriva Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission, och i denna ska alltså numera även 

handlingsplan för konfirmandarbetet ingå.
24

  

   För att få församlingar att komma igång med arbetet med handlingsplanerna har stiftet 

anordnat olika utbildningsdagar och dessutom skickat ut en mall för vad som ska ingå i en 

handlingsplan, berättar Peter Eriksson. Denna mall har utformats utifrån den mall som ges i 

boken Dela liv ─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, som är ett tillägg till 

Riktlinjerna för konfirmandarbetet.
25

 Enligt denna mall är handlingsplanen tänkt att vara ett 

praktiskt och konkret stöd för konfirmandarbetet och den ska innehålla sex olika rubriker; 

Syfte och mål, Årscykel, Kursplan, Kompetensutveckling, Budget och resurser samt 

Kommunikationsplan.
26

 I Linköpings stift har man dessutom, efter en begäran av två 

representanter från domkapitlet, utvidgat mallen med rubrikerna Gudstjänstlivet och 

Arbetslaget. Att rubriken gudstjänstlivet lagts till beror på att gudstjänsten är en av de fyra 

huvuduppgifterna för en församling, och därför vill man att församlingarna tänker till hur de 

kopplar ihop gudstjänsten och konfirmandarbetet. Att man lagt till rubriken arbetslaget beror 

på att man på stiftet vill veta dels hur arbetslaget ser ut, och dels hur församlingarna tänker 

kring de kompetenser som bör finnas i arbetslaget. Domkapitlet vill också att det tydligt ska 

framgå vem som är ansvarig för konfirmandverksamheten och vilken präst som håller i 

konfirmandgudstjänsten, så att det är lättare att veta vem man ska kontakta när det gäller 

konfirmandfrågor i de olika församlingarna.
27

   

                                                             
23

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 30 
24 E-post från Peter Eriksson, 251010 och 241110 
25

 Dela liv ─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, kap 8  
26

 Mall för Handlingsplaner för konfirmandarbetet i Linköpings stift, s 1, Bilaga 2 
27 E-post från Peter Eriksson, 251010 och 241110 
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   Under rubriken Gudstjänstlivet står det i mallen från Linköpings stift: ”Omfattning och form 

för konfirmandernas deltagande och delaktighet.”
28

 Under rubriken Syfte och mål står det 

dessutom, när det gäller de kvalitativa målen, att de t.ex. kan handla om att konfirmanderna 

ska få en positiv erfarenhet av andakt och gudstjänstgemenskap.
29

  

   Peter Eriksson berättar att deadline för dessa handlingsplaner egentligen var i januari 2010 

men att flera församlingar inte lyckats bli färdiga till detta datum, och att det därför nu pågår 

ett insamlingsarbete med att få in alla handlingsplaner. Ny deadline är nu årsskiftet 2010/11 

och hittills har 29 av totalt 61 handlingsplaner blivit godkända av domkapitlet.
30

 

 

Detta är bakgrunden till att jag i denna uppsats vill undersöka om och i så fall hur Svenska 

kyrkan tagit sig an de utmaningar som Confirmation Work in Europe ger. Dessutom är det 

intressant att undersöka själva handlingsplanerna och vad de fått för utfall.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
28

 Mall för Handlingsplaner för konfirmandarbetet i Linköpings stift, s 2, Bilaga 2 
29

 Mall för Handlingsplaner för konfirmandarbetet i Linköpings stift, s 1, Bilaga 2 
30

 E-post från Peter Eriksson, 251010 och 241110 
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3. UNDERSÖKNINGSDEL 
Här redogörs för hur Svenska kyrkan arbetar med konfirmanden och gudstjänsten på nationell 

nivå, men med särskild hänsyn till Linköpings stift. Först ges en presentation av vad som görs 

på nationell nivå och sedan en presentation av tre aktuella rapporter som behandlar ämnet 

konfirmanden och gudstjänsten. Därefter ges en inblick i Linköpings stifts arbete med 

konfirmanden och gudstjänsten. Först presenteras den kvantitativa undersökningen och 

sammanställning av stiftets handlingsplaner för konfirmandarbetet och sedan presenteras 

resultatet av den kvalitativa undersökningen som undersöker två församlingars arbete med 

konfirmanden och gudstjänsten.      

3.1 RIKTLINJER FÖR KONFIRMANDARBETET  

År 2007 kom nya riktlinjer för konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Dessa riktlinjer, som 

dessförinnan kom ut år 1994, är ett dokument som ger rambestämmelser för 

konfirmandarbetet i Svenska kyrkan och ska vara till hjälp för att församlingar ska kunna 

bedriva ett konfirmandarbete med hög kvalité.
31

 I inledningen skriver ärkebiskop Anders 

Wejryd:  

Mötet med barn och ungdomar är en av de viktigaste och mest angelägna uppgifter som kyrkan 

har. I en tid då dop- och konfirmationsseden inte längre är självklar behöver församlingen finna 

fungerande former för dopundervisning som ger barn och ungdomar möjlighet att växa i sin 

tro… Uppgiften är betydelsefull och hur den utförs bidrar på olika sätt till att forma både 

Svenska kyrkans och samhällets framtid. 
32

 

 

Under rubriken ”Konfirmationens teologi” beskrivs de fyra benen, eller dimensionerna i 

församlingsarbetet; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Enligt dessa riktlinjer finns 

det en gudstjänstdimension i konfirmandarbetet och att detta handlar om att konfirmanderna 

ska få uppleva att gudstjänst och andakt talar om livet här och nu och att de måste få vara 

aktivt engagerade och delaktiga i gudstjänsten. I Riktlinjerna står det skrivet: 

 

Därför är det viktigt att gudstjänster och andakter utformas så att konfirmandernas liv blir 

synliggjorda och deras språk och gestaltande uttryck bli tagna på allvar.
33

  

 

Förtrogenheten med gudstjänst och andakt är avgörande är för mötet mellan konfirmandens liv 

och kyrkans tro och tradition.
34

  

                                                             
31

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 7 
32

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 7−8 
33

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 14 
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   Enligt de generella målen för konfirmandarbetet är också detta med förtrogenhet med 

gudstjänst och andakt, en egen punkt
35

 och enligt ”Rambestämmelserna för Svenska kyrkans 

konfirmandarbete” är det angeläget att konfirmanderna får tillfälle till både förberedelse av 

gudstjänstdeltagande och ett aktivt engagemang i gudstjänsten. Dessutom förutsätts det att 

konfirmanderna deltar i ett regelbundet gudstjänstdeltagande under konfirmandtiden.
36

  

3.2 RIKSRAPPORTEN KONFIRMAND 2008 

Svenska kyrkan gör också egna undersökningar gällande konfirmandarbetet i Sverige och den 

senaste rapporten kom år 2008. Rapporten är en redovisning av enkätundersökningen 

Konfirmand 2008, där 10 108 svar har lämnats från konfirmander i de tretton stiften.
37

 

   Diagram 4.4 visar hur konfirmanderna har upplevt gudstjänsterna under konfirmandtiden. 

Frågor som ställts var hur pass väl konfirmanden kände sig välkommen i gudstjänsten, hur 

stämningen var i gudstjänsten, om gudstjänsten är långtråkig, om de tycker om musiken, om 

gudstjänsten får dem att slappna av, om de fått vara med och påverka innehållet i 

gudstjänsten, om det handlar om sådant som berör mig och mitt liv, om de tycker att predikan 

är intressant att lyssna på och om de tycker att det är viktigt att delta i gudstjänstlivet. 

Resultaten visade att en majoritet av konfirmanderna känner sig välkomna i gudstjänsten, men 

samtidigt ansåg 51 procent att gudstjänsterna är långtråkiga. Dessutom ansåg bara 22 procent 

att gudstjänsten handlar om sådant som berör dem själva och deras liv.
38

 

 
                                                                                                                                                                                              
34

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 13 
35

 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 17 
36 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 32  
37

 Riksrapporten Konfirmand 2008, s 7 
38

 Riksrapporten Konfirmand 2008, 14 
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Diagram 6.2 i undersökningen handlar om kommande gudstjänstdeltagande för 

konfirmanderna. Det vanligaste svaret (42%) var att man trodde att man skulle gå i gudstjänst 

minst 2 gånger per år, men drygt en fjärdedel (26%) av konfirmanderna tror att de inte alls 

kommer att gå i gudstjänst i framtiden.
39

 

   I diagram 7.2 kopplas detta med framtida gudstjänstdeltagande med konfirmandens 

upplevelse av meningsfullheten under konfirmandtiden. Kring ena axeln sätts konfirmandens 

upplevelse av meningsfullhet och kring den andra axeln sätts konfirmandens trodda framtida 

gudstjänstdeltagande. När man gör detta framkommer det ett tydligt samband mellan upplevd 

mening och kommande gudstjänstdeltagande. De konfirmander som upplevt en meningsfull 

konfirmandtid är också de som kan tänka sig att gå i gudstjänst mer än 2 gånger per år.
40

 

 

 

 

3.3 KONFIRMAND-KVALITET  

År 2003 startade projektet Konfirmand-Kvalitet i Karlstad stift, och bakgrunden till detta var 

det faktum att Svenska kyrkan står inför en kris gällande konfirmandarbete i Sverige. Antalet 

ungdomar som väljer att konfirmera sig minskar drastiskt och därmed håller den unika 

mötesplats mellan ungdomar och kyrkan som konfirmandarbetet innebär, att gå förlorad.
41

  

   Det är Niklas Grahn, stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstad stift som leder Konfirmand-

Kvalitet. I arbetsgruppen ingår också Per Petterson, docent i religionssociologi, Centrum för 

                                                             
39 Riksrapporten Konfirmand 2008, s 17 
40

 Riksrapporten Konfirmand 2008, s 19 
41

 Grahn, s 6 
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tjänsteforskning, Karlstad universitet, Jonas Eek, teol.dr. domkyrkoteolog i Göteborg och 

Katarina Claesson, stiftskonsulent för barn- och familjarbete. Denna arbetsgrupp anser att 

medvetenheten om denna kris är låg på kyrkans samtliga nivåer och att Svenska kyrkan inte 

tagit krisen på allvar. Därför har denna arbetsgrupp arbetat med att skapa metoder och 

analysverktyg för att kunna möta konfirmandarbetskrisen.  

   En metod som fått spriding i Svenska kyrkan är det kvalitetsutvecklingsverktyg som 

arbetsgruppen tagit fram, nämligen de så kallade handlingsplanerna för konfirmandarbetet. 

Metoden innebär att den lokala församlingen formulerar en handlingsplan för sitt 

konfirmandarbete, som innehåller både kvalitativa och kvantitativa mål och dessutom är 

utvärderingsbara. Därmed skapas förutsättningar för ett målstyrt utvecklingsarbete, skriver 

Niklas Grahn i förordet till boken Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete, som är 

namnet på den rapport som redogör för resultatet som arbetsgruppen kommit fram till.  

   I denna rapport beskrivs olika metoder som Konfirmand-Kvalitet har utarbetat och 

dessutom förs en diskussion kring resultatet av dessa metoder. Arbetsgruppen redogör också 

för viktiga nyckelfrågor och framtidsvägar som man anser att Svenska kyrkan behöver bejaka, 

i konfirmandarbetet framöver. Ett helt kapitel är avsatt för konfirmanden och gudstjänsten, 

eftersom att arbetsgruppen anser att gudstjänsten är av största vikt när det gäller 

konfirmandarbetet i Svenska kyrkan.  

 

Ställt på sin spets kan det mycket väl vara så att framtiden för Svenska kyrkans 

konfirmandarbete hänger på kyrkans möjlighet att få konfirmanderna och gudstjänsten att mötas, 

det vill säga kommunicera med varandra. Det är en ödesfråga både för konfirmandarbetet och 

för Svenska kyrkans gudstjänstliv.
42

 

Enligt rapporten är gudstjänstens roll i konfirmandarbetet komplex. Det som gör det hela ännu 

mer komplicerat är att gudstjänsten inte betraktas som en del av undervisningen. Samtidigt är 

ledarna som tillfrågats i undersökningen ense om att gudstjänsten är viktig för 

konfirmandarbetet. Undersökningarna visar att en majoritet av konfirmanderna upplever att 

gudstjänsten är en välkomnande, trygg och icke-stressande gemenskap, där de kan erfara 

igenkännande och vara sig själva. Däremot är det väldigt få konfirmander som upplever att 

gudstjänsten handlar om dem själva och deras liv.
43

 Se mer om resultaten av denna 

undersökning nedan. 

                                                             
42 Grahn, s 89 
43

 Grahn, s 87 
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3.4 LITTERATUR SOM BESKRIVER GUDSTJÄNSTUTVECKLING MED FOKUS PÅ 

KONFIRMANDER 

3.4.1 RESULTATET FRÅN KONFIRMAND-KVALITET 

I rapporten Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete redogör arbetsgruppen för de 

undersökningar som gjorts och för de resultat som man kommit fram till. Arbetsgruppen visar 

på problemområden men ger också nycklar till vad som kan vara till hjälp och kanske kan 

lösa dessa problem. För att konfirmander ska uppskatta gudstjänsten i Svenska kyrkan och 

vilja komma tillbaka till gudstjänsten även efter konfirmandtiden, så krävs det, enligt 

arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet, att man i konfirmandarbetet;     

1. Inkluderar gudstjänsten i konfirmandkursens omfång. Mer tid för gudstjänsten!
44

 

2. Skapar förutsättningar för ”igenkännandes gläjde”, genom t.ex. utantill inlärning 

och upprepning. Kyrkan behöver ge träningsmöjligheter för konfirmander. De 

behöver tränas in i gudstjänsten för att kunna uppskatta den.
45

 

3. Ger mer kompetens åt ledarna! Det finns en efterfrågan på kompetensutveckling.
46

  

4. Tror på gudstjänsten! Det är a och o att kyrkans anställda själva tror på 

gudstjänstens möjligheter och är beredda att satsa på gudstjänstutveckling. Om den 

befintliga gudstjänsten inte bär, så är det kyrkans uppgift att finna nya former!
47

  

5. Arbetar med begreppet delaktighet, vilket visar sig vara mycket svårtolkat! Det 

som verkar vara de största hoten mot positiva gudstjänstupplevelser hos 

konfirmanderna är tristess och passivitet. Samtidigt är det inte särskilt viktigt för 

konfirmanderna att ha en egen uppgift i gudstjänsten eller att själv sjunga med i 

psalmerna.
 
Ungdomar verkar efterfråga en helt annan form av delaktighet.

48
  

   Vad består då denna delaktighet av? I en undersökning där man frågade 

konfirmanderna hur de uppskattar olika moment i gudstjänsten, så blev det tydligt 

vad denna delaktighet kan innebära. De gudstjänstmoment som fick högst 

värdering var (i tur och ordning): musik, tid för tystnad, att få tända ljus, att fira 

nattvard, att gudstjänsten är kort och att få vara i kyrkans rum. De moment som var 

minst uppskattade var följande; att själva ha en uppgift i gudstjänsten, att själva ha 

varit med och planerat, läsning av bibeltexter, predikan och att själv sjunga med i 
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psalmerna. Att konfirmanderna tycker att medverkande i gudstjänsten är oviktigt, 

kan vara en kritisk utmaning till allt det arbete som görs och som strävar efter en 

högre liturgisk delaktighet i gudstjänsten. Kanske är det en annan typ av 

delaktighet som konfirmanderna efterfrågar, skriver författarna i rapporten. T.ex. 

att deras livsfrågor behandlas, att deras musik spelas, att deras värld får plats osv.
49

 

Konfirmanderna måste få märkas i gudstjänsterna, både vad det gäller form och 

innehåll.
50

 

6. Tar lärdom av andakterna! Konfirmanderna uppskattar enligt undersökningar 

andakten mer än gudstjänsten. Vad beror det på? Vad har andakten som inte 

gudstjänsten har? Hur kan det som konfirmanderna uppskattar i andakten föras 

över till söndagens gudstjänst? Andakten kan med andra ord vara vägledande i 

arbetet med att skapa gudstjänster som också konfirmander kan uppskatta.
51

  

7. Ser till att gudstjänsten handlar om gudstjänstbesökarna själva och deras liv. 

Eftersom att konfirmanderna utgör en viktig del av gudstjänstbesökarna i Svenska 

kyrkan,
52

 så är det också viktigt att gudstjänsterna handlar om konfirmanderna och 

deras liv. Enligt en undersökning gjord av Konfirmand-Kvalitet är det just denna 

punkt som konfirmanderna är mest missnöjda med. En majoritet av 

konfirmanderna tycker inte att gudstjänsten handlar om dem och deras liv (59 %). 

Vad detta beror på kan inte författarna till rapporten svara på, men att det är av 

största vikt att kyrkan uppmärksamma detta problem är de alla ense om. De ställer 

sig frågan vems liv som egentligen får sin tydning i gudstjänsten. Är det prästens 

liv eller musikerns eller någon annans? Det är i alla fall inte konfirmandens liv 

som tydliggörs i gudstjänsten och det måste kyrkan ändra på!
53

  

Enligt rapporten Konfirmand-Kvalitet står Svenska kyrkan inför två utmaningar när det gäller 

att höja kvalitet på konfirmandarbetet. Det ena är att fortsätta bjuda in och inspirera föräldrar 

att delta i församlingarnas gudstjänster med sina barn, så att när de kommer till 

konfirmandverksamheten redan har en god grund för att kunna ta till sig och uppskatta 

kyrkans gudstjänster. Undersökningen visar nämligen att ju oftare föräldrar går i kyrkan, 

desto mer positivt värderar deras barn gudstjänsten under konfirmandtiden. En annan sak som 

undersökningen visar är att ju fler lägerdygn som konfirmanden varit med på desto högre 
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värderar konfirmanderna sedan gudstjänsten. Därför handlar den andra utmaningen om att 

sträva efter att höja antalet lägerdygn för konfirmanderna, eftersom att detta har visat sig ge 

en direkt positiv påverkan på gudstjänstupplevelsen.
54

 

   Dessa uppmaningar och utmaningar är tänkbara vägar för att få konfirmander att ta till sig 

och uppskatta Svenska kyrkans gudstjänster. Dessutom pekar författarna till denna rapport på 

en annan viktigt aspekt av det hela; tidigare forskning tyder på att ungdomars upplevelse av 

gudstjänsterna ofta påminner om vuxnas gudstjänstupplevelse, vilket innebär att ett 

”konfirmandanpassat” gudstjänstliv också kan vara en väg att finna gudstjänster som vänder 

sig till betydligt fler än konfirmanderna.
55

               

 

3.4.2 KYRIE OCH GLORIA ─ ATT LEVANDEGÖRA GUDSTJÄNSTEN FÖR UNGDOMAR  

I Oxie församling i Malmö har man sedan slutet av 1990-talet arbetat extra mycket med just 

konfirmanden och gudstjänsten. Arbetslaget i denna församling blev inspirerade av 

konfirmandmaterialet På riktigt
56

 som utgick från mässans fem ord: Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus och Agnus Dei. Från och med sommarlägret 1998 började arbetslaget arbeta intensivt 

med dessa fem liturgiska ord och inför sommarlägret 2005 lade de också till ordet Pax, så att 

de fem orden blev sex. Samtidigt är detta arbete i ständig utveckling och de kan hända att fler 

ord läggs till eller tas bort, skriver församlingspedagogen Charlotta Rosman.
57

  

   Utmaningen med arbetet har varit att hjälpa ungdomar att bli berörda av mässan. Mässans 

sex ord berör, utmanar och hjälper konfirmanden att tolka sitt liv. I Oxie församling har den 

dubbla riktingen varit viktig: att bära mässan in i människors liv och att själv bära med sitt liv 

in i mässan, in i gudstjänsten. Gång på gång upprepar ledarna för konfirmanderna: det handlar 

om dig, det är du som får tolka och tänka och påverka tillsammans med andra. ”På så sätt har 

evangeliet fått lysa tydligt och mässan blivit till något livsviktigt och livsnära”, skriver 

Charlotta Rosman i inledningen till boken Kyrie och Gloria, som handlar om hur Oxie 

församling arbetar för att levandegöra gudstjänsten för konfirmander och ungdomar.
58

  

   Genom samtal, upplevelsevandringar, gestaltningar, delande av erfarenheter och ett firande 

av mässan har ledarna tillsammans med ungdomarna hittat nya språk och nya melodier som 

uttrycker innehållet i mässans klassiska ord. Det hela bidrar till att gudstjänstdeltagarna 

                                                             
54 Grahn, s 116−117 
55

 Grahn, s 119 
56

 Blom, Larsson, Sahlin och Wimmer, På riktigt, Verbum, 1998 
57 Rosman Nissen, s 7 
58 Rosman Nissen, s 6 



24 
 

känner igen sig i mässan men också att mässans huvudord blir en del av många konfirmanders 

och andra Oxiebors vardag. Orden blir till en slags tolkningsnyckel till livet.
59

  

   Enligt Charlotta Rosman Nissen har se sex orden varit till hjälp för att hitta redskap till att 

bära mässan ut i livet och livet in i mässan. Om gudstjänsten ska bli det centrum som vi finns 

och verkar i, så måste det finnas tid för reflektion och en längtan efter gestaltning. I Oxie 

församlingsinstruktion står det skrivet att: 

 

Vi vill att gudstjänsten ska bli en plats för förlåtelse och upprättelse, glädje och lovsång, tystnad 

och stillhet, kamp och (vardags)mod. Den enskilde ska kunna vara delaktig och ska även kunna 

känna igen sitt liv och sin erfarenhet. Människor i olika åldrar ska kunna känna igen sig i den 

livssituation man är. Detta i sin tur, kräver lyhördhet, frimodighet och ansvar vid gudstjänstens 

gestaltning. Här vill vi fortsätta att tänka nytt på traditionens grund.
60

    

 

Ända sedan 1997 har man arbetat aktivt med gudstjänstförnyelse i Oxie församling och två 

arbeten som burit frukt av varandra och av arbetet med de sex orden är Med rum för mina 

tankar och Tordagsmässan. Torsdagsmässan föddes ur ledarnas längtan att skapa en mässa 

som kunde firas regelbundet, som kunde binda ihop de olika aktiviteterna och där 

konfirmander och andra kunde få möjlighet till att påverka mässans form och innehåll. 

Tordagsmässan har nu blivit en mycket uppskattad gudstjänst bland konfirmanderna och 

besvikelsen blir stor om den av någon anledning skulle utebli en torsdag. Ungdomarna tycker 

själva att gudstjänsten är vikig och de behöver inte längre motiveras och uppmanas till 

deltagande.
61

  

   Glädjen är stor över Tordagsmässan men fortfarande finns det saker att jobba på. Dels har 

inte så många ungdomar från ungdomsgruppen eller vuxenkören hittat in i mässan och 

dessutom har man inte nått fram till att konfirmanderna som en förlängning, lika gärna deltar i 

söndagens gudstjänst. ”Men vi har resonerat som så att torsdagsmässan absolut är lika mycket 

”värd” som söndagsgudstjänsten”, skriver Charlotta Rosman Nissen.
62

  

   Vad som har varit viktigt i arbetet med Torsdagsmässan är framför allt att den inte ska vara 

för lång (högst en halvtimme), att tystnaden får stort utrymme, att alla ska känna sig delaktiga 

(medverka i gudstjänsten på olika sätt) och att mässan ska vara enkel i sin utformning. 
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Dessutom behöver mässan inte innehålla predikan, utan kan lika gärna vara en bön, en dikt 

eller en kort reflektion från tjänstgörande präst.
63

 

   Arbetet med Med rum för mina tankar har pågått i över tio år i Oxie församling. Det hela 

började med att det fanns en längtan hos de anställda att verkligen arbeta med gudstjänsten 

och inte bara servera något som formats bara av präst, pedagog och musiker. Därför lät man 

ungdomar planera, forma och genomföra söndagens gudstjänst. Detta blev så bra att 

ungdomsgruppen fortsatte att ha hand om en söndags gudstjänst per termin och genom året så 

har denna grupp kommit att innefatta alla åldrar.
64

  

   Med rum för mina tankar firas ungefär en gång i månaden, där en av församlingens 

frivilliggrupper bjuds in och arbetar tillsammans med en pedagog, en präst och en musiker. 

Det enda som är bestämt innan är datum och tid för gudstjänsten, annars börjar man helt från 

”noll”, med ett vitt papper. Gruppen får därefter bestämma vad som ska vara med i 

gudstjänsten och hur det ska genomföras. Man utgår från söndagens tema och texter och en 

viktig utmaning i arbetet ligger i att hitta gruppens liv i de bibeltexter som gäller för 

söndagens som ska planeras och genomföras, skriver Charlotta Rosman Nissen.
65

 I samtalet 

får var och en lyfta fram sig själv, sin oro, sin glädje och sin längtan. De får fundera kring 

tema och bibeltext, och får känna att mitt liv och vad jag har att säga spelar roll för 

gudstjänsten. ”Detta är en ny erfarenhet för många”, fortsätter hon. I arbetet med 

frivilliggrupperna blir det tydligt att det är efterlängtat och glädjefyllt att få vara med och 

påverka gudstjänsten.
66

 Det inkluderande perspektivet har gått som en röd tråd genom alla 

gudstjänster, skriver Charlotta Rosman Nissen. Att inte gudstjänstdeltagarna ska sitta passiva 

en hel gudstjänst, utan beredas plats och tid att med kropp och själ uttrycka sig och själv 

reflektera, är av största vikt menar hon.
67

   

 

3.4.3 DELA LIV: ung gudstjänst eller ung i gudstjänst?   

Boken Dela liv ─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, är en fördjupningsbok till 

Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Denna bok ska framför allt vara till hjälp 

för konfirmandledarna och för arbetslaget i utformandet av handlingsplanen för 

konfirmandarbetet. I slutet av boken finns också fördjupningstexter som tar upp angelägna 
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ämnen, som kan ge inspiration till samtal och reflektion.
68

 En av dessa fördjupningstexter 

handlar om gudstjänst och andakt med konfirmander och är skriven av Martin Modéus, som 

är stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholms stift. Konfirmandarbetet förutsätter ett 

regelbundet gudstjänstdeltagande under konfirmandtiden, och ändå är det varken enkelt eller 

självklart hur gudstjänsterna i församlingarna bör utformas för att konfirmanderna ska 

uppleva att gudstjänsten talar till dem. Modéus skriver:  

”Det arbete med gudstjänstförnyelse, som pågår på många håll i Svenska kyrkan, är ett uttryck 

för ett generellt behov att hitta gudstjänstformer som kommunicerar med människor idag. I 

konfirmandarbetet handlar det framför allt om att konfirmandernas liv måste beröras i 

gudstjänsten.”
69

   

 Enligt Modéus börjar vi ofta med att ändra i agendan när vi ska försöka förnya gudstjänsten 

med tanke på konfirmanderna. Det är lätt att förändringen och samtalet handlar enbart om 

själva formen för gudstjänsten. Men ytan kan förändras mycket utan att något egentligen sker 

på djupet, menar Modéus. Vems röst får egentligen höras i gudstjänsten och vems bilder av 

livet får återspeglas där? Kanske borde vi strunta i formerna och istället fokusera på oss som 

gudstjänstdeltagare, fortsätter Modéus. Vad händer t.ex. i mig när jag firar gudstjänst? I ett 

samtal om den egna upplevelsen är alla experter, betonar Modéus. Prästen har inget monopol 

på detta. ”Då fylls rummet av berättelser om gudstjänst - vad som gör oss glada, trötta, 

besvärade eller engagerade” fortsätter Modéus.
70

 När vi inte talar om själva formen, så ser vi 

att vi människor är så olika, att varje gudstjänst egentligen är mångkulturell. Vi måste bara 

låta olikheterna bli synliga. Samtidigt för många av livsfrågorna oss samman över 

generationsgränserna. Vilka former ska vi då använda? frågar sig Modéus. Ja, redskapen 

saknas egentligen inte (kyrkohandboken, våra egna pennor, sånger från konfirmandandakterna 

osv.), påpekar han och fortsätter: 

”Men gudstjänst i detta perspektiv är inte att personal tillverka gudstjänst för en grupp, utan att 

människor talar om sina liv och låter de generationsöverskridande berättelserna finna form i bön 

och berättelse, i bröd och vin.”
71

       

 Vi lär oss att fira gudstjänst tillsammans, menar Modéus, och vi kommer att upptäcka att vår 

olikhet är vår främsta tillgång.
72
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3.5 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLANER  

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen av Linköpings stifts 

handlingsplaner. Sammanställningen av handlingsplanerna från församlingar i detta stift, är 

formad utifrån nio nyckelord som återkommer en eller flera gånger i handlingsplanerna: 

delaktighet, förtrogenhet, glädje, välkomnande, gemenskap, obligatoriskt, igenkännande, 

positiv upplevelse och gudstjänsten i centrum. Utifrån dessa nyckelord gjordes sedan en 

sammanställning i form av ett stapeldiagram. Se förklaring av detta diagram nedan.   

 

 

Att ett visst antal gudstjänster ska vara obligatoriska, gällde för samliga handlingsplaner som 

blivit godkända i Linköpings stift. Diagrammet visar att 29 församlingar av totalt 29, hade 

med kravet på obligatorisk kyrkogång (dvs. att gå i gudstjänst) i sin handlingsplan.  

   Detta tycks vara något som de allra flesta församlingar anser vara av stor vikt. Enligt 

Konfirmand-Kvalitets undersökningar säger nio av tio konfirmandledare att de kräver att 

konfirmanderna ska delta ett visst antal gudstjänster under sin konfirmandtid. Att 

konfirmanderna ska gå i gudstjänst är med andra ord de flesta församlingar överens om, men 

hur många gudstjänster som är obligatoriska är däremot olika från församling till 

28

15

1
3

10

29

1
3 2

1

14

28
26

19

0

27
26 27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

i handlingsplanen ej i handlingsplanen



28 
 

församling.
73

 Samma sak gäller för Linköpings stift: alla handlingsplanerna i 

sammanställningen av församlingarna i Linköpingsstift redovisade någon from av krav på 

kyrkogång, men antalet gudstjänster kan däremot variera. Dessutom ges ingen specifik 

anledningen till att ett visst antal gudstjänster ska vara obligatoriska.  

   Obligatoriska gudstjänster under konfirmandtiden verkar vara något som är självklart och 

allmängiltigt inom Svenska kyrkan, vilket både denna undersökning och Konfirmand-

Kvalitets undersökning pekar på. Men varför gudstjänsterna ska vara obligatoriska säger 

varken denna eller Konfirmand-kvalitets undersökning och när det gäller andra krav på 

gudstjänsten, så kan de variera stort (se nedan). Enligt Konfirmand-kvalitets undersökning 

ställer t.ex. endast sex av tio ledare krav på utantillkunskaper av sina konfirmander. Vad som 

bör känneteckna en gudstjänst är det alltså större oenighet om, vilket denna sammanställning 

också visar. Förutom det obligatoriska momentet och kravet på delaktighet, så visar 

diagrammet att församlingarnas handlingsplaner skiljer sig markant från varandra, när det 

gäller vad som är viktigt och vad som är deras mål med konfirmanden och gudstjänsten.  

   Delaktighet var det näst mest vanligast förekommande nyckelordet, hela 28 församlingar av 

29 hade med detta begrepp i sin handlingsplan för konfirmandarbetet. I dessa ingår också de 

handlingsplaner som inte använder själva begreppet delaktighet, men talar om konfirmanders 

medverkande i gudstjänsten. Församlingarna beskriver denna delaktighet/medverkan på olika 

sätt. Ett par exempel är:  

 

Gudstjänsten är något centralt. Konfirmanderna ska ha en självklar plats i gudstjänsten genom 

att aktivt få medverka i gudstjänstens genomförande.
74

 

 

Gudstjänstfirandet är den verksamhet som skiljer en kristen församling från alla annan 

verksamhet i samhället. Konfirmandernas delaktighet i detta är därför av grundläggande 

betydelse.
75

   

 

Vad denna delaktighet egentligen innebär, är det däremot ingen församlingarna som går in 

något djupare på. De allra flesta kopplar ihop delaktighet med medverkan i gudstjänsten: att 

vara ministrant, dvs. att bära kors eller ljus osv. Ett exempel på hur en församling beskriver att 

konfirmanderna ska kunna landa i liturgin är genom att:  
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1. Att vara ministrant minst två gånger under året och då att bära, kors och ljus i procession och 

recession samt i evangelieprocessionen 

2. Att vara med och förbereda gudstjänst och medverka i gudstjänsten minst två gånger under 

konfirmandåret  

3. Att gå 15 gånger i kyrkan enligt Svenska kyrkans ordning, gäller även, dop, begravning och vigsel 

4. Unga ledare kan vara med och duka nattvardsbordet
76

 

 

En annan församling skriver i sin handlingsplan:  

 

Förutom de gudstjänster som sammanfaller med samlingar, läggs vissa ut som obligatoriska, i 

synnerlighet vid Jul- och Påsktid. Dessutom ska varje konfirmand ”tjänstgöra” och göra uppgifter i 

gudstjänsten, t.ex. som ljus-, kors- bärare, dela ut psalmböcker, duka altare… minst en gång under 

året.
77

 

 

På liknande sätt kopplas begreppet delaktighet ihop med konfirmandernas aktiva medverkan i 

gudstjänsten. Ingen församling skriver uttryckligen om andra betydelser av detta begrepp, så 

som passiv delaktighet i form av representativ delaktighet eller dialogdelaktighet, som Fredrik 

Modéus skriver om i sin bok Mod att vara kyrka
78

 (se under rubriken Definitioner).  

   Vad det beror på att samtliga församlingar kopplar ihop delaktighet endast med aktiv 

medverkan i gudstjänsten är svårt att säga. Kanske är det ett bevis för att det bredare 

perspektivet på begreppet delaktighet, inte fått genomslag i Linköpings stift? Att hela 28 av 

29 församlingar ändå har med begreppet delaktighet, kan bero på att mallen för 

handlingsplanen som stiftet gav ut, innehöll just detta begrepp.
79

 Därmed fick församlingarna 

en fingervisning om vad som skulle ingå under rubriken Gudstjänstlivet.  

   En församling beskriver däremot att det är angeläget att konfirmanderna får tillfälle såväl 

till förberedelse av gudstjänstdeltagandet som aktivt engagemang i gudstjänsten: 

 

Det är angeläget att konfirmanderna får tillfälle såväl till förberedelse av gudstjänstdeltagandet som aktivt 

engagemang i gudstjänsten.  

- Deltagandet förbereds genom att konfirmanderna får stifta bekantskap med psalmbokens och 

kyrkohandbokens musik, texter och böner. 

- Det aktiva deltagandet åstadkoms genom att konfirmanderna uppmanas att medverka som 

ministranter i olika gudstjänster samt även får möjlighet att välja en drama- eller musikgrupp som 

medverkar i olika gudstjänster.
80
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Även om själva termen passivt deltagande inte används, så liknar beskrivningen den 

definition av passiv och aktiv delaktighet, som Modéus ger i sin bok. Även om 

församlingarna inte använder begrepp som passiv och aktiv delaktighet i sina handlingsplaner, 

så behöver det därmed inte betyda att det inte alls förekommer ett sådant synsätt på 

delaktighet, ute i församlingarna.     

   Femton församlingar skriver om att konfirmanderna under konfirmandtiden ska få 

förtrogenhet med gudstjänsten. Här ingår också de församlingar som beskriver att de har som 

mål att konfirmanderna ska få inblick, erfarenhet, vana, kunskap eller förståelse för gudstjänst 

under konfirmandtiden. Alla dessa ord uttrycker samma sak, nämligen att konfirmanderna ska 

få förtrogenhet med gudstjänsten, men någon djupare förklaring av dessa ord ges inte i 

handlingsplanerna. Sex av dessa femton församlingar använder begreppet förtrogenhet, vilket 

kan bero på att Riktlinjerna för konfirmandarbetet i Svenska kyrkan använder just detta 

begrepp: ”Förtrogenheten med gudstjänst och andakt är avgörande är för mötet mellan 

konfirmandens liv och kyrkans tro och tradition.”
81

  

   Flera församlingar kopplar ihop förståelsen för gudstjänsten med delaktighet och 

medverkan. Genom att själv medverka i gudstjänsten är det lättare att få förståelse för 

gudstjänsten. Ett exempel på detta resonemang är den församling som skriver:  

 

Konfirmanderna deltar i 15 gudstjänster och vid flera av dem har de en konkret uppgift för att 

öka delaktigheten och förståelsen för och innehållet i gudstjänsten.
82

 

 

En annan församling lyfter fram att, förutom delaktigheten, så behöver man samtala om 

gudstjänsten och dess olika delar, för att kunna lära känna gudstjänsten på ett djupare plan: 

 

Det är viktigt att konfirmationstiden ger möjlighet att djupare lära känna gudstjänsten. Dels 

genom att prata om vad gudstjänsten är och vilka delar den innehåller, dels genom att vara 

delaktig och ha ansvar och uppgifter i gudstjänsten.
83

 

 

   Tio församlingar skriver om vikten av att konfirmanderna känner gemenskap, att de lär 

känna andra församlingsbor och upplever sig vara en del av församlingen. En församling har 

så kallade gudstjänstfaddrar som ska hjälpa konfirmanden att känna sig hemma i gudstjänsten. 

En annan församling talar i samband med detta att konfirmanderna är hela församlingens 

angelägenhet; 
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Hela läsetiden är integrerad i all annan verksamhet och i synnerlighet i gudstjänsten. Läsetiden 

blir hela församlingens angelägenhet. Vi har fina ungdomar och många av dem fortsätter sedan i 

vår ungdomsverksamhet.
84

 

 

    Tre handlingsplaner lyfter fram detta med välkomnande;  

 

Syftet är att konfirmanden efter konfirmandtidens slut ska uppleva ett igenkännande och 

välkomnande till gudstjänst.
85

    

 

   Denna handlingsplan är också den enda som innehåller begreppet igenkännande i 

gudstjänsten. Vad församlingen menar med igenkännande framgår däremot inte. Fredrik 

Modéus skriver om det som han kallar för ”igenkännandets glädje” i sin bok Mod att vara 

kyrka. Modéus menar att det handlar om att skapa kontinuitet i gudstjänsten, så att 

församlingen kan känna igen sig i gudstjänsten och därmed känna glädje och trygghet.
86

 Detta 

tankesätt är alltstå motsatsen till idén att variera gudstjänsten varje söndag efter nya influenser 

och behov. Om det är denna innebörd av begreppet igenkännande som församlingen menar, 

går däremot inte att läsa ut ur handlingsplanen.       

   Tre till antal är också de församlingar som skriver i sin handlingsplan att de önskar att 

konfirmanderna ska får en positiv upplevelse av gudstjänsten. Hur denna positiva upplevelse 

ska skapas, förklaras däremot inte.  

   Två församlingar talar om vikten av att sätta gudstjänsten i centrum för konfirmandarbetet. 

Den ena församlingen skriver att man därför, så fort som möjligt, vill att konfirmanderna ska 

känna sig hemma i gudstjänsten. Detta uppnår man bland annat genom att skapa förståelse för 

gudstjänsten och detta sker i sin tur genom delaktighet.  

 

Gudstjänstlivet är som tidigare nämnt centralt i vårt konfirmandarbete. Ett sätt att ge ökad 

förståelse för gudstjänstfirandet bland konfirmanderna är att ge utrymme för delaktighet. Det gör 

vi i X kyrka genom att alla konfirmander några söndagar under året är ministranter, dvs. de har 

vissa uppgifter i gudstjänsten.
87

   

  

Återigen knyts förståelse för gudstjänsten samman med delaktigheten, och delaktigheten 

beskrivs, som i de allra flesta handlingsplaner, som aktiv medverkan i gudstjänsten. Synen på 
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att delaktighet handlar om att vara ministrant, tycks vara utbredd i stiftet enligt 

sammanställningen av handlingsplanen.  

   Endast en församling skriver att de önskar att de vill visa på glädjen i gudstjänsten;  

 

Gudstjänsten är det unika för kyrkans liv. Därför är det också vår uppgift att visa för 

konfirmanderna på glädjen i att fira gudstjänst.
88

 

    

Varför detta med glädje inte prioriteras högt i handlingsplanerna är svårt att säga, kanske 

beror det på att detta ord inte funnits med i mallen för handlingsplanerna eller i riktlinjerna för 

konfirmandarbetet. Eller är glädje i gudstjänsten något som faktiskt inte prioriteras i 

församlingarna? Eller efterstävas glädje i gudstjänsten trots att man inte uttrycker det i 

handlingsplanen?      

   Ingen församling talar om att gudstjänsten bör beröra konfirmanden, dess liv och vardag, 

men en handlingsplan beskriver att vi därifrån kan få kraft till att vara Guds medskapare i 

världen;  

I gudstjänsten, bönen, lovsången, andakten och i vardagens gemenskap finns kraft och 

inspiration att hämta för det andliga livet och för att gå ut och vara Guds medskapare i världen.
89

 

 

Att ingen församling berör detta viktiga ämne, är häpnadsväckande, speciellt med tanke på 

Konfirmand- kvalitets undersökning som visar att detta är en av de viktigaste faktorerna för 

att konfirmander ska känna sig delaktiga i gudstjänsten. En församling skriver visserligen, 

inte angående gudstjänsten men angående andakten, att den bör utformas så att den får 

relevans för konfirmandernas livssituation: 

 

Vi försöker att låta andakterna präglas dels av träffens tema och dels av en vardagsnära ton, så 

att konfirmanderna upplever att andakten har relevans för deras livssituation.
90

  

 

En fråga man kan ställa sig är: Varför lyfts detta perspektiv fram vid beskrivningen av 

andakten men inte av gudstjänsten? Är det viktigt att andakten berör konfirmandernas 

livssituation men inte gudstjänsten? Enligt Konfirmand-kvalitets undersökning uppskattar 

konfirmanderna andakten mer än själva gudstjänsten och därför påpekar man också att ett sätt 

att jobba med söndagens gudstjänst, kan vara att låta det goda i andakten föras över till 
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gudstjänsten. Att t.ex. låta konfirmandernas livssituation beröras inte bara i andakten, utan 

också i söndagens gudstjänst.
91

    

   Samtligt kan det inte uteslutas att församlingarna ändå arbetar med att skapa gudstjänster 

som berör konfirmanderna och deras liv. Bara för att det inte står i handlingsplanen så 

behöver det inte betyda att församlingarna inte arbetar på detta sätt. I sammanställningen av 

handlingsplanerna framkommer det tydligt att församlingarna beskrivit sina handlingsplaner 

framför allt utifrån det begrepp som gets i mallen för handlingsplanen, nämligen delaktighet. I 

jämförelsen som följer, mellan två församlingar i Linköpingsstift, framkommer det hur pass 

väl verkligheten kan stämma överens med handlingsplanerna.    

 

3.6 JÄMFÖRELSE MELLAN TVÅ FÖRSAMLINGAR  

Nedan följer resultatet av den kvalitativa undersökningen, dvs. av intervjuerna med 

konfirmandansvariga i två församlingar i Linköpings stift. Först presenteras resultatet av 

intervjun med stadsförsamlingen som fått namnet Församling A, och där den intervjuade 

prästen fått det fiktiva namnet Pelle. Sedan presenteras intervjun med landsortsförsamlingen, 

som fått namnet Församling B och där det fiktiva namnet på den intervjuade prästen är Calle.   

3.6.1 FÖRSAMLING A: EN STADSFÖRSAMLING 

På frågan om vad delaktighet innebär, svarar Pelle som är konfirmandansvarig präst i 

församlingen, att det för dem betyder att konfirmanderna fungerar som ministranter under 

gudstjänsten. Detta innebär att konfirmanderna har specifika uppgifter i gudstjänsten, så som 

att hjälpa till att duka nattvardsbordet, leda processionen med kors och ljus osv. Detta gör 

konfirmanderna vid ett par tillfällen under konfirmandtiden. Dessutom berättar Pelle att 

konfirmandträffarna ungefär en gång i månaden är förlagda till söndagar, vilket innebär att 

träffen inleds med själva huvudgudstjänsten. Pelle påpekar också hur viktigt det är att inte 

bara konfirmanderna utan hela församlingen är delaktiga i gudstjänsten:  

 

Rent allmänt tycker vi att det är viktigt att det finns möjlighet för hela församlingen att finna 

delaktighet i gudstjänsten, framför allt för att få känsla av att vara församling.  

    

För att konfirmanderna ska förstå gudstjänstens innebörd, förstå att det handlar om dem 

själva, deras liv och vardag, så försöker man i församlingen att göra detta genom 

undervisning. Pelle förklarar att de försöker gå igenom gudstjänsten och dess olika delar 
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under ett konfirmandpass, där de berättar om gudstjänstens ursprung och vad den kan betyda 

för oss idag. Trots att detta sker endast under ett arbetspass, så betonar Pelle vikten av att 

försöka prata om gudstjänsten även vid andra tillfällen under konfirmandåret.  

 

Vi försöker även ha som mål att knyta an till gudstjänsten även när vi talar om andra ämnen, 

men kanske ibland med blandade resultat. 

 

   På frågan om församlingen arbetar för att utforma söndagens gudstjänst så att 

konfirmandernas liv blir syndliggjorda och deras språk och gestaltande uttryck blir tagna på 

allvar, så svarar Pelle att man i församlingen firar en huvudgudstjänst som är väldigt 

handboksbunden. Detta innebär att konfirmanderna inte möter så stor variation i gudstjänstens 

utformning, och att den inte heller är speciellt anpassad just för dem. Däremot försöker vi 

självklart tänka på vilka psalmer vi sjunger under gudstjänsten och hur predikan är utformad 

när konfirmanderna är med, tilläger Pelle. Han poängterar också att man kan ha olika 

infallsvinklar på denna fråga och personlighen anser Pelle att det är viktigt med kontinuitet i 

gudstjänstelivet. Pelle betonar att han anser att själva formen på gudstjänst är underordnad 

andra mera viktiga faktorer, så som delaktighet och bemötande t.ex.   

 

Jag tror att det är vikigt att man försöker utforma en gudstjänst där hela församlingen kan känna 

sig delaktig och då tror jag att formen är underordnad saker som delaktighet, bemötande och 

gemenskap. 

 

Pelle berättar också att de i församlingen inte har någon specifik konfirmandbok som de 

arbetar med, utan att de plockar från olika konfirmandmaterial som konfirmanden under året 

får sätta ihop till en mapp. Målet är att använda sig av Bibeln så mycket som möjligt, och som 

de sedan försöker tala om och utifrån. Tidigare har man arbetat med frälsarkransen som tema 

genom hela konfirmandåret, men nu är temat istället Pilgrim. Till detta tema plockar sedan 

ledarna material från olika konfirmandböcker och eget material. 

   På frågan hur de uppfattar att konfirmanderna upplever söndagens gudstjänst, svarar Pelle 

att han tycker sig uppfatta att det finns en stor blandning bland konfirmanderna. Detta är ju 

inte så konstigt menar Pelle och understryker att det i gudstjänsten finns flera saker som 

konfirmanderna tycker är konstigt eller har stora frågetecken kring, men att det samtidigt 

finns en stor nyfikenhet kring gudstjänsten.  
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   Församlingen deltar i Svenska kyrkans rikstäckande utvärderingar där flera av frågorna 

handlar om gudstjänsten, och enligt Pelle är svaren från deras konfirmander ofta väldigt 

positiva när det gäller gudstjänsten.  

 

Många svarar att gudstjänsterna är intressanta och givande och det är ganska få som svarar att de 

är långtråkiga. 

 

Vad det beror på att deras konfirmander ofta är väldigt positiva till gudstjänsten och att det är 

ganska få som tycker att den är långtråkig, är svårt att svara på menar Pelle. En förklaring kan 

vara att många av deras konfirmander är vana att gå i gudstjänst, redan innan de börjar som 

konfirmander. Pelle förtydligar att de ofta har konfirmander som är uppvuxna i en orientalisk 

kristen tradition där det finns en stor naturlighet i att fira söndaglig gudstjänst. Därför är flera 

av deras konfirmander vana att gå till gudstjänster som är både betydligt längre och till en viss 

del svårtbegripligare än vad svenskkyrkliga gudstjänster är.  

 

Och jag tror inte att vi gör så mycket annorlunda än andra församlingar. Den stora fördelen vi 

har, som jag gissar är en viktig faktor, är att många av våra konfirmander är vana att gå i 

gudstjänst innan de börjar som konfirmander.
92

     

 

En annan faktor som kan bidra till att konfirmanderna uppskattar gudstjänsten, blir tydligt i 

den nationella utvärderingsrapport, Konfirmand 2008, som församlingen deltagit i. Nedan 

presenteras denna enkät som i församlingarna kallas för Lokalrapport 2008. Denna enkät 

skickas in till stiftet och ingår sedan både i stiftets enkät och sedan på nationellnivå, i 

Riksrapporten Konfirmand 2008, som presenterades ovan (under rubriken Riksrapporten 

Konfirmand 2008).  

   I denna utvärdering framkommer det att över 80 % av konfirmanderna i Pelles församling 

svarar på frågan om varför man konfirmerar sig, att det handlar om att bekräfta den kristna 

tron. Samma siffra för Linköpings stift låg runt 30 %, vilket visar att Pelles församling ligger 

långt över genomsnittet i stiftet i denna fråga. Enligt Pelle kan det därför finnas en koppling 

mellan denna höga siffra och konfirmandernas uppskattning av söndagens gudstjänst.   

   I enkäten blir det också tydligt att konfirmanderna i Pelles församling är mer nöjda med 

gudstjänsten, än var konfirmanderna i genomsnitt i stiftet är. Där framkommer det att över 50 

% av församlingens konfirmander faktiskt anser att det är viktigt att delta i gudstjänsten. I 

hela Linköpingsstift ligger denna siffra på drygt 10 %. Dessutom svarar hela 54 % av 
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konfirmanderna i stiftet att det upplever att gudstjänsterna är långtråktiga, medan denna siffra 

ligger på 37 % i församling A.
93

 37 % av konfirmanderna i församling A instämmer med 

påståendet att gudstjänsterna brukar handla om sådant som berör mig och mitt liv, medan 

denna siffra endast på 13 % på stiftsnivå. Det som är karaktäristiskt för församling A är att 

konfirmandernas svar ligger över genomsnittet på alla positiva påståenden om gudstjänsten, 

och under genomsnittet på det negativa påståendet.
94

 Dessutom svarar 55 % att någon av 

deras föräldrar går i gudstjänst mer än ett par gång per år, medan denna siffra ligger på 29 % 

på stifts nivå och 26 % på nationell nivå. 75 % av konfirmanderna i församling A säger sig 

också kunna tänka sig att gå till gudstjänst minst ett par gånger per år efter konfirmandtiden, 

medan denna siffra ligger på 38 % i stiftet och 42 % på nationell nivå.
95

  

 

 

                                                                                         (Lokal rapport, Konfirmand 2008, Församling A, s 13) 

 

Dessutom är det jätteviktigt att tro på vad man gör när man firar gudstjänst, tilläger Pelle.  
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Tror man inte själv att gudstjänsten är något viktigt för konfirmanderna så kommer det att bli en  

självuppfyllande profetia.    

 

På frågan om konfirmanderna fortsätter att delta i gudstjänstlivet också efter konfirmationen 

så svarar Pelle att han givetvis hade önskat att fler hade fortsatt att komma till gudstjänsterna. 

Han tillägger att man i församlingen försöker erbjuda en givande gemenskap efter 

konfirmationen, i form av ungdomsgrupp och olika typer av frivilliguppdrag, men att man 

som sagt hade önskat att fler hade deltagit i också gudstjänstlivet efter konfirmationen. Frågan 

om varför eller varför inte konfirmander fortsätter att delta i gudstjänstlivet, tycker Pelle är 

jättesvårt att svara på. Däremot poängterar Pelle återigen att han anser att formen för 

gudstjänsten är underordnad bemötande och dylikt:  

 

Däremot tror jag, som jag nämnde förut, att bemötande och att se människor har större 

avgörande för gudstjänsten än hur formen för gudstjänsten ser ut. 

3.6.2 FÖRSAMLING B: EN LANDSORTSFÖRSAMLING 

Enligt Calle arbetar hans församling aktivt med delaktighet bland konfirmanderna, även om 

de för närvarnade är igång med en omstart när det gäller frivilligarbete och delaktighet i 

församlingen. Församlingen har som strategi att i samråd med präster och musiker planera in 

gudstjänster där konfirmander kan medverka mer aktivt. På senaste konfirmandlägret t.ex. så 

arbetade konfirmanderna i nära samarbete med musiker och frivilligledare där de utformande 

en högmässa tillsammans. ”Många av konfirmanderna sjunger också och dansar, vilket vi tar 

vara på”, berättar Calle.  

   För Calle och hans församling innebär delaktighet både att vara en ”passiv” medlem i 

gudstjänstförsamlingen, men också att aktivt göra något i gudstjänsten. Här finns ett antal 

utvecklingsområden som man kan jobba på, skriver Calle. Detta att aktivt göra något i 

gudstjänsten kan se mycket olika ut. Ett exempel som Calle ger, förutom textläsning och 

gudstjänstvärdskap, är att en konfirmand i årets grupp har filmat en hel gudstjänst för att lägga 

ut på webben.  

   På frågan om hur man i församlingen arbetar för att konfirmanden ska förstå gudstjänsten, 

förstå att den handlar om dem och deras liv, så svarar Calle att de gör det genom att gå 

igenom gudstjänstens moment och förklara vad de innebär i realiteten. Sedan är detta också 

inbakat i övriga undervisningen.  

   För att konfirmandernas liv ska bli synliggjorda och deras språk och gestaltande uttryck ska 

tas på allvar, så arbetar man just nu i församlingen med att hitta alternativa sätt att göra 
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gudstjänst. Ett sätt är detta att låta konfirmanderna filma gudstjänsten. Dessutom arbetar man 

med föreningar, konstnärer och den lokala fotoklubben och musikskolan. Detta resulterar 

också i andra former av gudstjänster och kombinationer, t.ex. i kyrknatta, maratonkonsert med 

allt ifrån visa till rock och Taizégudstjänster. Vi har även mycket musikmedverkan i våra 

gudstjänster, berättar Calle, och konfirmanderna får medverka på detta och flera andra sätt.  

   Calles församling arbetar mycket med konfirmandmaterialet Con Dios från Argument 

förlag. ”Det känns som ett väl genomarbetat och modernt material som vi har stor nytta av”, 

skriver Calle. Vad det gäller koppling till söndagens gudstjänst så försöker man i 

konfirmandarbetet att introducera till denna, men på grund av tidsbrist har man i församlingen 

inte hunnit ta tag i detta ordentligt.  

   Efter konfirmandåret så är det endast ett fåtal som fortsätter att delta i gudstjänstlivet, 

berätta Calle. Han fortsätter: 

 

Det som är typiskt för de om trots allt fortsätter är kopplingen till kyrkans ungdom vilka 

medverkar då och då, samt att föräldrarna är aktiva. Föräldrastöd och kompisar är mycket 

viktiga för en fortsättning. En del förre detta konfirmander har också funnit sin hemvist via 

Taizé. 

 

De som inte fortsätter i delta i gudstjänstlivet efter konfirmationen har ofta lite stöd hemifrån, 

upplever Calle, och de som fortsätter har tvärtom ofta bra stöd från föräldrarna. De som får 

lite stöd under själva konfirmandtiden, de vars föräldrar som t.ex. lämnar sina barn vid 

gudstjänsten och sedan åker därifrån, är också de som ofta inte fortsätter delta i gudstjänst 

livet också efter konfirmationen.  

   De senaste åren har antalet konfirmander minskat kraftigt i församlingen. Detta är något 

som man jobbar hårt på för att motverka och för att öka gruppen igen, skriver Calle. Denna 

nedgång tror man bland annat beror på att många i generationen tidigare, dvs. föräldrarna till 

dagens ungdomar, inte själva är döpta och konfirmerade.   

 

En analys vi har är också att vi nu ser effekterna av de som inte är döpta eller konfirmerade som 

fått barn. Är de själva inte döpta och konfirmerade så är det mycket mindre sannolikhet att deras 

barn skall göra det.  

 

På frågan om vad som måste förändras för att konfirmander och ungdomar ska börja 

uppskatta och delta i gudstjänstlivet också efter konfirmandåret, så svarar Calle att: 
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Vi tror att det krävs en bred ungdomsbas för att dra ungdomar till gudstjänsten och också att den 

känns relevant för hela familjen och samhället.  

 

Församling B, liksom församling A, ingår också i den nationella enkäten som görs i hela riket 

en gång om året. Församling B har dock inte varit med de senaste åren, utan deltog senast år 

2007. I denna enkät är svaren, när det gäller gudstjänsten, från konfirmanderna i församlingen 

mer negativa än genomsnittet på stifts- och nationellnivå. Endast på frågan om de anser att 

deltagande i gudstjänsten hjälper dem att slappna, så är svaren från konfirmanderna i 

församling B:s mer positiva än både i stiftet och i riket totalt. Där ligger församling B på 41 % 

medan stiftet ligger på 28 % och 32 % i riket totalt. På påståendet om det är viktigt för 

konfirmanden att delta i gudstjänster, svarar endast 7 % i församling B att de instämmer 

ganska mycket med. I stiftet och på nationell nivå ligger denna siffra på 13 % respektive 15 

%. Dessutom svarar hela 67 % av konfirmanderna i församling B att de anser att 

gudstjänsterna oftast är långtråkiga (på stifts- och nationell nivå ligger siffrorna på 61 % 

respektive 56 %). På frågorna om konfirmanderna tycker om stämningen under gudstjänsten, 

om de tycker om musiken, ligger församling B:s svar under både stiftet och riket totalt. 

Samma sak gäller påståendena om gudstjänsterna brukar handla om sådant som rör 

konfirmanden och dess liv, om konfirmanden känner sig välkommen i gudstjänsten och om de 

har fått vara med och påverka innehållet i gudstjänsten (se diagrammet nedan).
96
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(Lokal rapport, Konfirmand 2007, Församling B, s 17) 

 

Calle påpekar dock att de ändrat upplägget i konfirmandverksamheten sen dess och att vissa 

saker har förändrats genom åren. Nu jobbar man t.ex. med konfirmandmaterialet Con Dios 

och arbetar med att få konfirmanderna mer delaktiga i gudstjänsten genom att låta dem 

medverka på olika sätt.    

   Calle berättar också att de i församlingen har öppnat upp ett stort samarbete med 

samhällsaktörer och andra kyrkor, vilket de tror ska bära frukt.  

   För att göra gudstjänsten relevant för fler krävs det också fler som är beredda att satsa av sin 

tid, understryker Calle. Det är nödvändigt för att det ska bli mångfald i gudstjänsten och det är 

sådana gudstjänster som ger mest för alla. 
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3.7 ANALYS 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur Svenska kyrkan, med särskilt hänsyn till 

Linköpings stift, resonerar kring och arbetar med att få konfirmander mer delaktiga i 

söndagens gudstjänst. Jag har därför valt att jämföra två församlingars arbete med 

konfirmanden och gudstjänsten i Linköpings stift och har sedan belyst detta med hjälp av tre 

aktuella rapporter. Fokuset i jämförelsen ligger på delaktighet och livstolkning. Därför är det 

intressant att jämföra hur olika församlingar ser på dessa begrepp, hur man arbetar med detta 

och hur forskning kan belysa och problematisera det hela. Utifrån sammanställningen jämför 

jag sedan församlingarnas och rapporternas sätt att tänka framåt och avslutar med mina egen 

reflektioner.   

3.7.1 DELAKTIGHET  

Delaktighet innebär för både församling A och församling B att konfirmander får delta aktivt i 

söndagens gudstjänst. För församling A betyder detta att konfirmanderna får vara ministranter 

och därmed tilldelas specifika uppgifter i gudstjänsten, så som att hjälpa till att duka 

nattvardsbordet, bära kors och ljus. För församling B innebär denna delaktighet att 

konfirmanderna också ibland får vara med och utforma själva gudstjänsten. Uppgifterna i 

gudstjänsten behöver inte heller vara knutet enbart till ministrantrollen utan att detta kan se 

mycket olika ut, det kan t.ex. vara sång och dans eller videoinspelning av gudstjänsten. För 

församling B handlar delaktighet dessutom inte bara om att göra något aktivt i gudstjänsten, 

utan det innefattar också att vara en ”passiv” medlem i den gudstjänstfirande församlingen. 

Församlings A kan säkert också ha denna dubbla syn på begreppet delaktighet, men det 

kommer inte fram i handlingsplanen eller i intervjun.  

   Församling A talar även om vikten av att hela församlingen bör vara delaktig i gudstjänsten. 

Delaktighet ät inget som är specifikt för konfirmander, utan det gäller alla i den 

gudstjänstfirande församlingen.      

3.7.1.1 HANDLINGSPLANERNA 

Det är intressant att notera att församling B, som inte har med själva begreppet delaktighet i 

sin handlingsplan, ändå lyfter fram detta med delaktighet och vikten av konfirmanders 

medverkan i gudstjänsten i intervjun. Kanske säger detta något om handlingsplanernas brist 

på att visa på verkligheten i församlingarna. En välformulerad handlingsplan är ingen garanti 

för ett välfungerade konfirmandarbete och tvärtom: en luddigt formulerad handlingsplan 

behöver inte betyda att själva konfirmandarbetet är luddigt eller av sämre kvalité. Därmed kan 
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det ifrågasättas om handlingsplanerna verkligen skapar förutsättningar för ett målstyrt 

utvecklingsarbete (som är målet med handlingsplanerna enligt Niklas Grahn, se under 

rubriken Konfirmad-Kvalitet) eller om handlingsplanerna bara blir ytterligare en administrativ 

uppgift för församlingarna? Efter sammanställningen av stiftets handlingsplaner framkommer 

det tydligt att församlingarna främst har använt sig av de begrepp som angavs i mallen för 

handlingsplanen. Dessutom beskrivs inte dessa begrepp på något djupare plan, vilket 

försvagar handlingsplanerna i sin funktion som måldokument. Om församlingarna ska sträva 

efter delaktighet, så måste de också veta vad detta med delaktighet innebär och hur det 

uppnås.       

3.7.1.2 BEGREPPSFÖRVIRRING 

I rapporten Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete förs en intressant diskussion 

kring just begreppet delaktighet. Enligt rapportens undersökningar visar sig detta begrepp 

vara mycket svårtolkat. Att de största hoten mot positiva gudstjänstupplevelser hos 

konfirmander är tristess och passivitet, framkommer i flera undersökningar (ex. den 

europeiska undersökningen Confirmation Work och Svenska kyrkans egen undersökning 

Konfirmand 2008), men hur detta kan motverkas är det desto svårare att tyda. Delaktighet har 

blivit ett populärt uttryck i debatten kring gudstjänstutveckling. Under rubriken 

Gudstjänstlivet i mallen för handlingsplanerna från stiftet, så står det skrivet; ”Omfattning och 

form för konfirmandernas deltagande och delaktighet.”
97

 Församlingarna har med andra ord 

fått en fingervisning från stiftet att gudstjänsten ska handla om delaktighet, vilket visar att det 

inte är så konstigt att 28 av 29 handlingsplaner talar om just detta med delaktighet och 

medverkan i gudstjänsten.  

   Forskningsgruppen Konfirmand-Kvalitet problematiserar detta begrepp och ställer sig 

frågan om konfirmanderna verklighen efterfrågar den sort delaktighet som kyrkan strävar 

mot. I undersökningar som gjorts av Konfirmand-Kvalitet framkommer det tydligt att det i 

själva verket inte alls är särskilt viktigt för konfirmanderna att ha en egen uppgift i 

gudstjänsten. Det verkar som att ungdomar efterfrågar en helt annan sorts delaktighet än den 

som kyrkan arbetar för. Enligt en undersökning gjord av Konfirmand-Kvalitet så visar det sig 

att de moment i gudstjänsten som är mest uppskattade är i tur och ordning; musik, tid för 

tystnad, att få tända ljus, att fira nattvard, att gudstjänsten är kort och att få vara i kyrkans 

rum. De moment som var minst uppskattade vad i tur och ordning; att själva ha en uppgift i 
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gudstjänsten, att själva ha varit med och planerat, läsning av bibeltexter, predikan och att själv 

sjunga med i psalmerna.  

   Detta tyder på att konfirmanderna egentligen efterfrågar en annan typ av delaktighet. En 

delaktighet som t.ex. innebär att deras livsfrågor behandlas, att deras musik spelas, att deras 

värld får ta plats osv. Att konfirmanderna tycker att medverkande i gudstjänsten är oviktigt, 

kan vara en kritisk utmaning till allt det arbete som görs och som strävar efter en högre 

liturgisk delaktighet i gudstjänsten, skriver arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet.
98

 Denna 

synvinkel är mycket intressant med tanke på allt arbete och kraft som läggs ner på detta med 

delaktighet. Om ungdomar efterfrågar en helt annan sorts delaktighet innebär det att kyrkan 

lägger ner tid, kraft och fokus på fel sak. Kanske handlar det mer om att få sina livsfrågor 

behandlade än om att bära ett ljus?  

3.7.1.3 ANALYS AV LOKALRAPPORTERNA 

Samtidigt är frågan angående begreppet delaktighet mer komplicerad än så. Är kanske 

resultatet av deras undersökning ett tecken på att gudstjänsten har blivit något man 

konsumerar och inte deltar i, frågar sig arbetsgruppen inom Konfirmand-Kvalitet.
99

 Dessutom 

visar Lokalrapporten från församling A att över 50 % av deras konfirmander i denna 

församling faktiskt anser att det är viktigt för dem att delta i gudstjänsten. I hela 

Linköpingsstift ligger denna siffra på drygt 10 %, vilket visar att församling A ligger högt 

över genomsnittet i stiftet.
100

 I församling B ligger denna siffra på 7 %.
101

 Församling A 

framstår därmed mer som ett undantag än en regel.  

   Vad som gör att mer än hälften konfirmanderna i denna församling faktiskt uppskattar att 

delta i gudstjänsten, medan siffran är låg i jämförelse med stiftet och Konfirmand-Kvalitets 

undersökning, är svårt att svara på. En förklaring kan vara att konfirmanderna i församling A 

har svarat positivt på nästan alla frågorna i undersökningen, när det gäller gudstjänsten. Även 

på frågorna om de känner sig välkomna i gudstjänsten, om de tycker om stämningen i 

gudstjänsten, om predikan är intressant att lyssna på osv. så är konfirmandernas svar i 

församling A, mer positiva än i jämförelse med församling B, samt på stifts- och 

nationellnivå.  

   Något som kan vara en bidragande faktor till att konfirmanderna i församling A anser att det 

är viktigt att delta i gudstjänsten, kan vara att många har svarat att de faktiskt får vara med och 
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påverka innehållet i gudstjänsten och att deltagandet hjälper dem att slappna av (57 % av 

konfirmanderna i församling A instämmer helt på dessa påståenden, medan samma siffra är 

33 % i hela stiftet).
102

 I församling B ligger säger endast 7 % att de har fått vara med och 

påverka innehållet i gudstjänsterna, och 41 % säger att deltagandet hjälper dem att slappna av 

i gudstjänsten.
103

  

   Påståendet att man upplever gudstjänsterna som långtråkiga svarar hela 54 % av 

konfirmanderna i stiftet att de instämmer med, medan denna siffra ligger på 37 % i församling 

A.
104

 Hela 67 % i församling B anser att gudstjänsterna är långtråkiga.
105

  

   Dessutom svarar 37 % av konfirmanderna i församling A att de instämmer med påståendet 

att gudstjänsterna brukar handla om sådant som berör mig och mitt liv. I stiftet ligger denna 

siffra endast på 13 % (2008)
106

, och i församling B på 14 %.
107

 Att församling B:s resultat 

ligger så mycket under församling A kan beror på att deras enkät är från 2007 och att de 

förändringar som genomförts i församlingens konfirmandarbete, ännu inte fått genomslag i 

enkäten. Calle berättade i intervjun att man i församlingen nu arbetar med en omstart i 

konfirmandarbetet och att man nu har som strategi att skapa gudstjänster där konfirmanderna 

kan vara mer delaktiga i. Om församlingen kommer att delta i den nationella enkäten igen, så 

kan det hända att siffrorna ser annorlunda ut. Men det kan också tyda på att en församling 

som arbetar mer med delaktighet, också får konfirmanderna att mer uppskatta deltagandet i 

gudstjänsten. I analysen av enkäterna sticker församling A ut, både i Linköpings stift, i 

jämförelse med församling B och i jämförelse med de nationella siffrorna, när det gäller 

konfirmandernas förhållande och syn på gudstjänsten. Konfirmanderna i denna församling är 

överlag mer positiva till gudstjänsten och dessutom mindre negativa, än på stifts och nationell 

nivå och i jämförelse med församling B.  

   En möjlig förklaring till detta är att dessa faktorer kan hänga ihop. I en församlig som låter 

konfirmanderna vara med och påverka innehållet, låter dem vara delaktiga i gudstjänsten och 

skapar en gudstjänsten som faktiskt handlar om dem och deras liv, kanske gör att 

konfirmanderna också börjar uppskatta att delta i gudstjänsten? Det som är karaktäristiskt för 

församling A är att konfirmandernas svar ligger över genomsnittet på alla positiva påståenden 

om gudstjänsten, och under genomsnittet på det negativa påståendet.
108

 Dessutom svarar 55 % 
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att någon av deras föräldrar går i gudstjänst mer än ett par gånger per år, medan denna siffra 

ligger på 29 % på stifts nivå och 26 % på nationell nivå.
109

 Vad siffran ligger på i församling 

B går ej att utläsa av enkäten eftersom att denna fråga inte fanns med år 2007. Enligt 

arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet är föräldrarna en mycket viktigt faktor i arbetet med 

konfirmanden och gudstjänsten. Deras undersökning visar att ju oftare föräldrar går i kyrkan, 

desto mer positivt värderar deras barn gudstjänsten under konfirmandtiden.
110

 Även här ligger 

församling A högt över genomsnittet och det kan vara en förklaring till att många av deras 

konfirmander lärt sig att uppskatta söndagens gudstjänst. 75 % av konfirmanderna i 

församling A kan tänka sig att gå till gudstjänst minst ett par gånger per år efter 

konfirmandtiden, medan denna siffra ligger på 38 % i stiftet och 42 % på nationell nivå.
111

 

Även dessa siffror visar på att konfirmanderna i församlig A har fått en god upplevelse av 

gudstjänsten under konfirmandtiden.  

   Pelles egen reflektion över detta är att de positiva siffrorna i undersökningen kan bero på att 

många av deras konfirmander har en orientalisk bakgrund, där de redan skaffat sig vana att gå 

i gudstjänst. Kanske kan det också vara så att kontinuiteten i firandet av gudstjänsten är en 

annan bidragande faktor? I intervjun med Pelle så framkommer det att församlingen firar en 

mycket handboksbunden gudstjänst, en gudstjänst som inte varierar så mycket efter olika 

människors behov, utan som istället är relativt oförändrad och därmed skapar kontinuitet. 

Enligt Fredrik Modéus är detta med kontinuitet en förutsättning för att också igenkännandets 

glädje ska kunna födas i gudstjänsten.
112

 Pelle talar i detta sammanhang om att formen för 

gudstjänsten är underordnad sådant som bemötande och delaktighet. Även stiftsadjunkt 

Martin Modéus skriver om detta i boken Dela liv. Han menar att vi borde strunta i att bara 

prata om formen för gudstjänsten och i stället fokusera på oss som gudstjänstdeltagare. Att 

istället låta människors liv och generationsöverskridande berättelser få rum i gudstjänsten. I 

konfirmandarbetet handlar det framför allt om att konfirmandernas liv måste beröras i 

gudstjänsten, skriver Modéus.”
113

   

3.7.1.4 DUBBELT PERSPEKTIV    

Kanske är det så att det ena inte behöver utesluta det andra? Arbetet med konfirmanden och 

gudstjänsten i Oxie församling verkar knyta samman båda dessa aspekter av begreppet 

delaktighet. Där handlar utmaningen både om att låta konfirmanderna planera och medverka 
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aktivt med gudstjänsten och att deras liv får synliggöras och deras livsfrågor får plats och 

bearbetning. Både Torsdagsmässan och Med rum för mina tankar växte fram ur ledarnas 

längtan efter att konfirmander och andra frivilliga skulle kunna vara med och påverka och 

forma mässans innehåll. Arbetet handlar både om att konfirmanderna och de frivilliga får 

planera och genomföra mässan, men också att deras liv lyftas fram i gudstjänsten. Kanske 

hänger dessa två faktorer ihop? Gång på gång upprepar ledarna för konfirmanderna: det 

handlar om dig, det är du som får tolka och tänka och påverka tillsammans med andra och en 

viktig utmaning i arbetet med att planera och samtala om mässan är att hitta gruppens liv i de 

bibeltexter som gäller för söndagen gudstjänst som ska planeras. Ett dubbelt perspektiv, där 

delaktighet får rymma både den aktiva medverkan och den passiva livstolkande innebörden av 

begreppet, verkar vara att föredra.   

3.7.2 LIVSTOLKNING 

För att konfirmandernas liv ska bli synliggjorda och deras språk och gestaltande uttryck ska 

tas på allvar, så ger församlingar däremot olika svar. Calle svarar att hans församling arbetar 

med att hitta alternativa sätt att göra gudstjänst, för att också konfirmandernas liv ska kunna 

synliggöras och gestaltas. Detta att låta videofilma gudstjänsten är ett sätt, att låta 

konfirmanderna uttrycka sig genom sång och dans är ett annat. Dessutom arbetar 

församlingen med föreningar, konstnärer, den lokala fotoklubben och musikskolan, för att 

kunna skapa andra former av gudstjänster och kombinationer. 

   Församling A tänker helt tvärtom vad det gäller detta. Pelle berättar att man i församlingen 

firar en huvudgudstjänst som är väldigt handboksbunden. Gudstjänsterna är därför inte så 

varierande eller speciellt anpassade för just konfirmanderna. Istället tycker man att det är 

viktigt med kontinuitet i gudstjänstlivet. Visst tänker vi på vilka psalmer vi sjunger och hur 

predikan är utformad när konfirmanderna är med, skriver Pelle, men egentligen så anser han 

att formen på gudstjänsten är underordnad andra viktiga faktorer, så som delaktighet och 

bemötande t.ex.  

   I jämförelsen mellan församling A och B ser vi att det finns olika sätt att tänka kring detta. 

Strategierna för att gudstjänsterna ska kunna bli livstolkande och beröra konfirmanderna och 

deras liv, ser helt olika ut i de församlingar som jämförts i denna uppsats. Medan församling 

A arbetar med kontinuitet och igenkännande så arbetar församling B med variation och 

förnyelse. Att församling A är en stadsförsamling och församling B ligger på landet är också 

något som skiljer församlingarna åt. Men att stadsförsamlingar skulle arbeta på ett visst sätt 

och landsortsförsamlingar på ett annat, går däremot inte att påvisa genom denna uppsats. För 
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att kunna finna generella skillnader mellan församlingar på landet och i stad, så krävs det en 

mera omfattande undersökning. Det som går att utläsa ur denna uppsats är att 

stadsförsamlingen arbetar mer med kontinuitet i gudstjänsten, medan landsortsförsamlingen 

arbetar mer med variation. Om så är fallet för de flesta stads- och landsortsförsamlingar, går 

som sagt däremot inte att bevisa genom denna undersökning.   

   I Oxie församling har man arbetat extra mycket att skapa en gudstjänst som är livstolkande 

och där gudstjänstdeltagarnas liv får lyftas fram och beröras. Deras strategi har varit att arbeta 

med mässans ord (Kyrie, Gloria osv.), för att dessa ska kunna hjälpa konfirmanden att tolka 

sitt liv. Det har lett till att konfirmanderna känner igen sig i mässan men också att mässans 

huvudord blir en del av deras liv och vardag. 

   På frågan om hur församlingen arbetar med att konfirmanderna ska förstå gudstjänsten och 

förstå att det handlar om dem och deras liv, har både församling A och församling B svarat att 

det sker genom undervisning. Calle berättar att de i hans församling går igenom gudstjänstens 

moment och förklarar vad det innebär i realiteten. Pelle förklarar på samma sätt att de 

försöker få igenom gudstjänsten under ett konfirmandpass, och där tala om dess olika delar, 

och vad den kan betyda för oss idag. Någon utförlig beskrivning av hur detta går till, ges dock 

inte i intervjusvaren. 

   Vi kan konstatera att tillvägagångssätten skiljer sig åt, men det är svårt att säga om det ena 

sättet skulle vara bättre än det andra. Däremot framkommer det tydligt att det är av största vikt 

att församlingar i Svenska kyrkan tar just denna utmaning på allvar. Enligt Konfirmand-

Kvalitet rapporten är det ju just detta som konfirmanderna är mest missnöjda med. En 

majoritet av konfirmanderna tycker inte att gudstjänsten handlar om dem och deras liv (59 

%).
114

 Det är därför förvånande att inte en enda handlingsplan i Linköpings stift skriver att de 

har som mål att konfirmandernas liv ska synliggöras och gestaltas i gudstjänsten. Kanske är 

detta ett tecken på att Svenska kyrkan behöver hjälpa sina församlingar att hitta strategier och 

metoder, så att konfirmander och övriga gudstjänstdeltagares liv kan beröras och tolkas i 

gudstjänsten? 

3.7.3 VÄGAR FRAMÅT 

Församling A och B har gemensamt att det endast är ett fåtal som fortsätter att delta i 

gudstjänstlivet efter konfirmandtiden. Pelle berättar att i utvärderingar gjorda bland deras 

konfirmander så är de allra flesta positiva när det gäller gudstjänsten. Visst finns det flera 

saker som konfirmanderna tycker är konstigt i gudstjänsten, men samtidigt upplever Pelle att 
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det finns en stor nyfikenhet kring gudstjänsten. Ändå är det endast ett fåtal som fortsätter att 

gå i gudstjänst när året är slut. I Pelles församling försöker man bjuda in till givande 

gemenskaper också efter konfirmationen, i form av ungdomsgrupp eller olika typer av 

frivilliguppdrag. Varför de inte fortsätter efter konfirmationen, tycker Pelle är jättesvårt att 

svara på. Calle tycker sig däremot kunna se en koppling mellan det fortsatta 

gudstjänstdeltagandet och om konfirmanden fortsätter i kyrkans ungdom samt hur aktiva 

föräldrarna är. Det är typiskt för de som fortsätter i gudstjänstlivet att de har fortsatt också i 

kyrkans ungdoms verksamhet och att föräldrarna har varit ett aktivt stöd i gudstjänstlivet 

under konfirmandåret, skriver Calle. Enligt honom är föräldrastöd och kompisar mycket 

viktiga faktorer för en fortsättning i gudstjänstlivet. Detta är också det som Konfirmand-

Kvalitet gruppen kommer fram till sin undersökning om konfirmander och gudstjänsten. 

Undersökningen visar nämligen som sagt att ju oftare föräldrar går i kyrkan, desto mer 

positivt värderar deras barn gudstjänsten under konfirmandtiden. Därför ger rapporten det 

som utmaning till Svenska kyrkan, att fortsätta att bjuda in och inspirerar föräldrar till att delta 

i församlingarnas gudstjänster med sina barn. 

   Vad behöver då göras för att konfirmander ska uppskatta söndagens gudstjänst och välja att 

fortsätta delta i gudstjänstlivet också efter konfirmationen? Pelle ger inget konkret svar på hur 

detta skulle kunna gå till, men Calle menar att det krävas en bred ungdomsbas för att dra 

ungdomar till gudstjänsten och att den också måste kännas relevant för hela familjen. För att 

en gudstjänst ska bli relevant så krävs det också att fler är beredda att satsa av tid, fortsätter 

Calle. I församling B arbetar man därför med att skapa större samarbete med samhällsaktörer 

och andra kyrkor, allt för att det ska bli mångfald i gudstjänsten. Det är sådana gudstjänster 

som ger mest för alla, menar Calle.  

   Konfirmand-Kvalitets gruppen ger en rad förslag till vad som kan göra att konfirmander och 

ungdomar börjar uppskatta söndagens gudstjänst allt mer. Dessutom ger gruppen Svenska 

kyrkan två viktiga utmaningar; att fortsätta bjuda in och inspirera föräldrar till att delta i 

gudstjänsterna med sina barn och att dessutom erbjuda konfirmanderna fler lägerdygn 

eftersom att detta visar sig ha en positiv effekt på gudstjänstdeltagandet. 

   Diskussionen kring vad som gör att konfirmander kan uppskatta och bli mer delaktiga i 

Svenska kyrkans gudstjänster, och därmed vilja fortsätta delta i gudstjänstlivet också efter 

konfirmationen, visar sig vara mycket komplicerad. I jämförelsen framkommer det också att 

det finns olika sätt att arbeta med konfirmander och att handlingsplanen inte alltid speglar 

församlingens egentliga liv och arbete. Församling A, vars handlingsplan innefattade flera av 

nycklorden i sammanställningen, visade sig ha en mera uppgiftsorienterad syn på delaktighet 
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och där kontinuitet och igenkännandet är viktigare än variation och anpassning. Församling B 

däremot, som hade få nyckelord i sin handlingsplan, visade sig ha en vidare syn på begreppet 

delaktighet och dessutom en tydlig vilja att variera och anpassa söndagens gudstjänst efter 

konfirmandernas behov. Här står kontinuitet kontra variation!  

   Vad som är det bästa sättet att arbeta på är svårt att säga, men i jämförelsen mellan de två 

församlingarna i Linköpings stift blir det tydligt att detta med arbetet med delaktighet kan se 

helt olika ut. Trots att i princip alla handlingsplaner från stiftets församlingar talar om detta 

med delaktighet, så verkar det som sagt att församlingarna tolkar och arbetar olika med 

begreppet. För vissa församlingar kan det innebära, som för församling A, att det handlar om 

att ha uppgifter i gudstjänsten, medan det för andra, som t.ex. för församling B, också har en 

djupare innebörd och även inkluderar de ”passivt aktiva” i den gudstjänstfirande 

församlingen.  

   Forskningsgruppen Konfirmand-Kvalitets problematisering av begreppet anser jag är 

mycket berikande i diskussionen. Om församlingarna arbetar med olika metoder och 

strategier för att skapa en delaktighet, som konfirmanderna egentligen inte är intresserade av, 

så blir arbetet fruktlöst. Den brännande frågan är; Strävar församlingarna i Svenska kyrkan 

efter delaktighet genom medverkande i gudstjänsten, medan konfirmanderna frågar efter en 

helt annan sorts delaktighet? Om så är fallet, så är det av största vikt att Svenska kyrkan 

uppmärksammar denna begreppsförvirring! Jag anser att Svenska kyrkan behöver lyssna ännu 

mer till konfirmandernas åsikter och upplevelser och sträva mot att skapa en medvetenhet hos 

församlingarna, om vad som gör gudstjänsten attraktiv och relevant för unga människor idag. 

Enligt enkäten Konfirmand 2008 finns ett samband mellan upplevd meningsfullhet under 

konfirmandtiden och konfirmandernas framtida gudstjänstdeltagande. De konfirmander som 

upplevt en meningsfull konfirmandtid är också de som kan tänka sig att gå i gudstjänst mer än 

2 gånger per år. Det verkar som att meningsfullhet och livstolkande gudstjänster är två viktiga 

faktorer för dagens och framtidens konfirmandverksamhet. Den viktiga frågan blir då: hur kan 

Svenska kyrkan skapa gudstjänster som ger människor mening och livstolkning? Egentligen 

är detta inget som är unikt för just konfirmander och ungdomar. Om kyrkan önskar att 

människor, i alla åldrar, ska gå i gudstjänst också i framtiden, så är det hög tid att hon börjar 

lyssna till sina gudstjänstdeltagare och låter deras liv och tankar få rymmas och tolkas i 

gudstjänsten.    

 



50 
 

4. AVSLUTNING 
Här presenteras de slutsatser som jag kommit fram till i denna uppsats. Svaren på de fyra 

frågeställningarna, som presenterats i början av denna uppsats, ges i tur och ordning:      

 

4.1 FRÅGA 1: NATIONELL NIVÅ 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Svenska kyrkan, med särskild hänsyn till 

Linköpings stift, arbetar och resonerar kring att få konfirmander att bli mer delaktiga i 

söndagens gudstjänst. Resultatet visar att det i Svenska kyrkan, på nationell nivå, har skapats 

en nationell enkätundersökning, nya riktliklinjer för konfirmandarbetet och man har uppmanat 

stiften att låta sina församlingar formulera handlingsplaner för sin konfirmandverksamhet.  

Hur man faktiskt arbetar med konfirmanden och gudstjänsten på församlingsnivå, och framför 

allt hur man arbetar för att få konfirmander mer delaktiga i söndagens gudstjänst, verkar 

däremot se mycket olika ut i olika församlingar.  

4.2 FRÅGA 2: DELAKTIGHET PÅ FÖRSAMLINGSNIVÅ   

Jämförelsen mellan två församlingar i Linköpings stift, sammanställningen av stiftets 

handlingsplaner samt exempel på arbete med konfirmanden och gudstjänsten som presenterats 

i aktuella rapporter, pekar alla på att arbetet med detta kan se ut på många olika sätt. Den ena 

församlingen som intervjuades i Linköpings stift, satsade mer på kontinuitet i gudstjänsten, 

medan den andra församlingen satsade mer på variation.  

   Församling A, som satsade mer på kontinuitet, hade mycket positiva resultat från enkäten 

Konfirmand 2008, medan församling B, som satsade mer på variation, hade sämre resultat 

från enkäten. Dock var församling B:s resultat från 2007, medan församling A:s var från 

2008, vilket gör att en jämförelse mellan dessa båda kan bli missvisande.  

   Det som däremot går att härleda ur jämförelsen är att församling A är ett undantag snarare 

än en regel. Både i jämförelse med församling B och med övriga stiftet, så ligger församling 

A:s resultat högt över medelvärdet. Vad som gör att församling A har mycket mer positiva 

svar från sina konfirmander, än man har i övriga stiftet, är däremot svårt att svara på. En 

förklaring kan vara kontinuiteten i gudstjänsten som skapar trygghet och vana. Enligt Fredrik 

Modéus är detta med kontinuitet en förutsättning för att också igenkännandets glädje ska 

kunna födas i gudstjänsten.
115

 En annan förklaring kan vara att många av konfirmanderna i 

församling A har en orientalisk bakgrund och därför redan har vana att gå i gudstjänst, redan 

innan de börjar konfirmationen. En tredje förklaring kan vara att konfirmanderna i församling 

                                                             
115 Modéus, s 98−99 
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A har stort stöd från föräldrarna, vilket är en viktig faktor i detta sammanhang, enligt 

arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet.  

   Konfirmand-Kvalitet ger också ett intressant inlägg i debatten kring delaktighet. Enligt 

arbetsgruppens egna undersökningar verkar konfirmanderna efterfråga en helt annan sorts 

delaktighet, än den att endast medverka i gudstjänsten som t.ex. ministrant. Enligt deras 

enkäter efterfrågar konfirmanderna en annan sorts delaktighet, en delaktighet som handlar 

mer om att deras livsfrågor behandlas, att deras musik spelas och att deras värld får rymmas i 

gudstjänsten, än om att medverka som ministrant.     

4.3 FRÅGA 3: HANDLINGSPLANERNA   

Sammanställningen av handlingsplanerna i Linköpings stift, visar att handlingsplanerna i stor 

utsträckning har liknande formuleringar, angående målen med gudstjänsten i 

konfirmandundervisningen. Detta beror troligtvis på att de flesta församlingar påverkats av 

mallen till handlingsplanen, som församlingarna fått av stiftet. Under rubriken gudstjänstlivet 

talar nästan alla församlingar om det obligatoriska momentet och delaktighet genom att 

konfirmanderna har uppgifter i gudstjänsten. Inga utvecklade strategier för att möta 

utmaningen att få konfirmander att vilja delta i söndagens gudstjänst går att finna i dessa 

handlingsplaner och i de intervjuade församlingarna ser strategierna som sagt mycket olika ut.     

   Dessutom visar jämförelsen att en välformulerad handlingsplan inte är någon garanti för ett 

välfungerade konfirmandarbete och tvärtom: en luddigt formulerad handlingsplan behöver 

inte betyda att själva konfirmandarbetet är luddigt eller av sämre kvalité. Ett exempel på detta 

är församling B, som inte hade själva begreppet delaktighet i sin handlingsplan, men som i 

intervjun visade att man faktiskt arbetar med delaktighet och att man dessutom betonar vikten 

av både det aktiva och det passiva medverkandet i gudstjänsten.     

4.4 FRÅGA 4: LITTERATURENS BIDRAG: LIVSTOLKNING & VÄGAR FRAMÅT 

När det gäller frågan om livstolkning och hur församlingarna arbetar med att konfirmanderna 

ska förstå att gudstjänsten handlar om dem och deras liv, så svarar båda församlingarna att de 

arbetar med detta genom undervisning. En skillnad är återigen att församling A vill 

åstadkomma detta, förut genom undervisning, genom kontinuitet i gudstjänsten, medan 

församling B satsar på variation, genom att hitta alternativa sätt att skapa gudstjänst. Återigen 

står kontinuitet kontra variation. Vad som är bäst av dessa två arbetssätt är svårt att säga, men 

däremot framkommer det tydligt att det är av största vikt att församlingar i Svenska kyrkan tar 

denna utmaning på allvar. Enligt arbetsgruppen Konfirmand-Kvalitet är det just detta med 

livstolkning som konfirmanderna är mest missnöjda med, angående gudstjänsten.      
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   I jämförelsen mellan församlingarna och med de aktuella rapporter som ingår i denna 

uppsats, så blir det tydligt att ett dubbelt perspektiv är att föredra. För att skapa gudstjänster 

där konfirmander kan bli mer delaktiga krävs det att konfirmanderna både får medverka aktivt 

och att deras livsfrågor får bearbetas och deras liv får synliggöras och gestaltas i gudstjänsten.  

Oxie församling, som presenteras i den aktuella rapporten Kyrie och Gloria ─ att levande 

göra gudstjänsten för ungdomar, är ett exempel på hur man kan arbeta med detta dubbla 

perspektiv. Där arbetar man extra mycket med att låta konfirmanderna planera och medverka i 

gudstjänsten men också med att skapa gudstjänster som är livstolkande och där 

gudstjänstdeltagarnas liv får synliggöras och gestaltas.        

   Enligt församlingarnas enkäter och de aktuella rapporter som analyseras i denna uppsats, är 

det också viktigt att se föräldrarnas betydande roll. Alla siffror pekar på att ju oftare föräldrar 

går i gudstjänst, desto mer kommer också deras barn att gå i gudstjänst.  

4.5 TRE UTMANINGAR   

I sammanställningen av denna uppsats, framkommer därför tre utmaningar som Svenska 

kyrkan, enligt denna undersökning, står inför: 

 

Definiering av begreppet delaktighet 

1. Den stora frågan är, enligt denna undersökning, hur Svenska kyrkan kan anta den 

europeiska utmaningen att skapa delaktighet för konfirmanderna i gudstjänsten. En 

annan viktig fråga som kommer ur detta, är vad församlingarna och stiftet 

egentligen menar med begreppet delaktighet. Menar man att detta endast hör 

samman med ministrantrollen och en aktiv medverkan i gudstjänsten, eller finns 

det en poäng i att vidga detta synsätt? Enligt Konfirmand-Kvalitet finns det goda 

skäl till att problematisera innebörden av detta begrepp. Om verkligheten är sådan 

att församlingarna i Svenska kyrkan lägger tid och kraft på att skapa delaktighet 

enbart genom att låta konfirmanderna ha uppgifter i gudstjänsten, medan 

konfirmanderna egentligen efterfrågar en annan sort delaktighet, så är det hög tid 

att kyrkan tar denna begreppsförvirring på allvar. Om kyrkan önskar möta den 

europeiska utmaningen att göra konfirmanderna mer delaktiga i gudstjänsten, så 

måste Svenska kyrkan veta vad man egentligen menar med delaktighet och 

framföra allt, så måste man utgå från konfirmandernas perspektiv och upplevelser.  
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Livstolkande gudstjänster   

2. Dessutom måste konfirmandernas (och övriga församlingsbors!) liv får rymmas 

och tolkas i gudstjänsten. Gudstjänstdeltagarna måste erfara att gudstjänsten 

handlar om dem och deras liv. Att gudstjänsten inte blir något som personalen 

tillverkar för en grupp, utan att den blir en plats där människor får tala om sina liv 

och där de generationsöverskridande berättelserna får finna form i bön och 

berättelse, i bröd och vin, som Martin Modéus skriver i artikeln ”Gudstjänst och 

andakt med konfirmanderna” i boken Dela liv ─ inspiration och fördjupning i 

konfirmandarbetet.
116

 Ett sätt att skapa sådana gudstjänster, som kommer fram i 

denna uppsats, är att låta andakten vara vägledande. Vad i andakten gör att 

konfirmander upplever att den är livstolkande? Vad kan appliceras på söndagens 

gudstjänst, för att också den ska kunna bli meningsskapande och livstolkande? 

 

Utveckling av handlingsplanerna 

3. En tredje reflektion handlar om handlingsplanerna som församlingarna i 

Linköpings stift fått i uppgift att formulera. Om handlingsplanen blir ett 

måldokument som motiverar och driver församlingen framåt i reflektion och 

arbete med konfirmanden och gudstjänsten, så har den mycket att bidra med. Men 

om den stannar till att bli ytterligare en administrativ börda för församlingarna, då 

kan man ifrågasätta om den verkligen gör mer nytta än skada. Kanske skulle 

handlingsplanen behöva utvecklas och preciseras mera för att kunna bli ett 

användbart måldokument? Att t.ex. inte bara skriva ordet igenkännande, utan 

också precisera vad man egentligen menar med detta begrepp. Annars finns en risk 

att handlingsplanerna bara blir en massa vackert formulerade ord, men med dålig 

förankring och påverkan när det gäller konfirmandens verklighet.  

 

 

För att konfirmander ska bli mer delaktiga i söndagens gudstjänst, och kanske börja uppskatta 

gudstjänsten, vilket är grunden för ett fortsatt gudstjänstliv även efter konfirmationen, så 

måste Svenska kyrkan arbeta mer med delaktighet och innebörden av denna delaktighet. 

Enligt denna och tidigare undersökningar har också föräldrarna en betydande roll för 

konfirmandens gudstjänstliv. Om föräldrarna går i gudstjänst är det också större chans att 

                                                             
116

 Dela liv ─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, s125  
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konfirmanderna ska uppskatta och fortsätta gå i gudstjänst även efter konfirmandtiden. Men 

framför allt måste Svenska kyrkan skapa gudstjänster som ger utrymme för människor, i alla 

åldrar, att tolka och gestalta sina egna liv. Om Svenska kyrkan inte tar denna utmaning på 

allvar, så kommer gudstjänstdeltagarna i framtidens kyrka att lysa med sin frånvaro.  

4.6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Det finns relativt lite forskning i ämnet konfirmanden och gudstjänsten och här finns det 

mycket som skulle behöva undersökas och analyseras. En intressant undersökning vore att 

utgå mer från konfirmandernas perspektiv. En undersökning där konfirmanderna inte bara ska 

svara på befintliga frågor, utan där de med egna ord får utforma tankegångar kring hur de 

önskar att gudstjänsterna skulle se ut. Vad vill de egentligen att en gudstjänst ska innehålla? 

Vad uppskattar de? Hur ser de på delaktighet? Hur kan deras liv bli synliga och gestaltade i 

gudstjänsten? osv.  

   En sådan undersökning skulle lämpligen utföras med djupintervjuer och med konfirmander 

som är i slutet av sin konfirmandperiod, så att de redan har hunnit skaffa sig en uppfattning 

om gudstjänstens mål och mening. Här finns mycket att utforska och en sådan undersökning 

skulle kunna vara till stor nytta för Svenska kyrkans arbete med att få konfirmander mer 

delaktiga i gudstjänsten. Om kyrkan ska kunna skapa gudstjänster tillsammans med sina 

medlemmar, så är det av största vikt att hon börjar ta sina medlemmar på allvar och låter deras 

liv rymmas och tolkas i gudstjänsten.    
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5. BILAGOR 
  

5.1 BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

 

Konfirmanden & Gudstjänsten 

I Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete står det följande:  

”För att konfirmanderna ska uppleva att gudstjänst och andakt talar om livet här 

och nu måste de få vara aktivt engagerade och delaktiga. Därför är det viktigt att 

gudstjänster och andakter utformas så att konfirmandernas liv blir syndliggjorda 

och deras språk och gestaltande uttryck bli tagna på allvar.”117   

Undersökningar gjorda i Sverige och utomlands pekar på att det som konfirmander är minst 

nöjda med under konfirmandtiden är just gudstjänsterna. De upplever söndagens gudstjänst 

många gånger som tråkig, meningslös och svårbegriplig. Därför är jag intresserad av att 

undersöka hur olika församlingar i Svenska kyrkan arbetar med just konfirmanden och 

söndagens gudstjänst. Försök att svara så utförligt som möjligt på följande frågor: 

1.      Arbetar ni i församlingen med att få konfirmander och ungdomar mer delaktiga i söndagens 

huvudgudstjänst? I så fall hur? Finns planer/strategier? Vad innebär delaktighet för er? 

Har något förbättrats/försämrats/förändrats genom åren? 

2.      Hur arbetar ni för att konfirmanden skall förstå gudstjänstens innebörd - att den handlar 

om mig som konfirmand, om mitt liv och min vardag? 

3.      Arbetar ni för att utforma söndagens gudstjänst så att konfirmandernas liv bli synliggjorda 

och deras språk och gestaltande uttryck bli tagna på allvar? Är konfirmanderna med och 

påverkar gudstjänsten utformning, musiken och dylikt? 

4.      Vilka konfirmandböcker använder ni er av och varför? Tycker ni att gudstjänsten lyfts fram 

tillräckligt i dessa böcker? Hur kopplas konfirmandundervisningen till söndagens gudstjänst? 

5.      Hur uppfattar ni att era konfirmander upplever söndagens gudstjänst? Musik osv.? Finns det 

några utvärderingar gjorda angående konfirmandernas upplevelse av gudstjänsterna? 

6.      Väljer konfirmanderna att fortsätta delta i gudstjänstlivet också efter konfirmationen? 

Varför/ varför inte? Vad tror ni måste förändras så konfirmander och ungdomar ska börja 

uppskatta och delta i Svenska kyrkans gudstjänstliv? 

Bifoga gärna statistik över konfirmandarbetet (antalet konfirmander osv.), utvärderingar och 

om det finns statistik eller om ni har en uppfattning om hur många som fortsätter delta i 

gudstjänstlivet efter konfirmationen.     

Svara gärna så utförligt som möjligt och hör av er om det är något ni undrar över. 

Tack på förhand! 

Mvh Charlotta Frondelius 

 

                                                             
117 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, s 14 
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5.2 BILAGA 2: MALL FÖR HANDLINGSPLANER FÖR KONFIRMANDARBETET I 

LINKÖPINGS STIFT 
 

HANDLINGSPLAN FÖR KONFIRMANDARBETET. 

Handlingsplanen är tänkt att vara ett praktiskt och konkret stöd för konfirmandarbetslaget. Den ska vara ett 

levande dokument och bör därför ses över en gång per år. Hela processen behöver inte göras om utan utifrån 

årliga utvärderingar i arbetslaget och bland konfirmander går man igenom handlingsplanen och gör 

förändringar. 

 

Handlingsplanen skall utgå från följande rubriker: 

 

 Syfte och mål 

 Årscykel 

 Kursplan 

 Gudstjänstlivet 

 Arbetslaget 

 Kompetensutveckling 

 Budget och resurser 

 Kommunikationsplan 

 

Syfte och mål 

 

o Vad vill vi med konfirmandarbetet? Varför vill vi det? 

o Vilka kvalitativa mål har vi? (Ex. Konfirmanderna ska under konfirmandtiden få en positiv erfarenhet av andakt 

och gudstjänstgemenskap). 
o Vilka kvantitativa mål har vi?(Ex. Under året öka antalet konfirmander med 25 %) 

o Mål ska vara mätbara, avgränsande, tidsangivna, realistiska men också utmanande. 

 

Årscykel 

 

Vilka moment som ingår i ett arbetslags årscykel kan se olika ut i olika församlingar men den kan till exempel 

innehålla följande: 

 

o Planering 

o Inbjudan 

o Skolbesök 

o Läger 

o Föräldrasamling 
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o Studiebesök, gäster 

o Konfirmationsgudstjänst 

o Rekrytering och utbildning av ledare 

o Utvärdering 
 

Varje punkt i årscykeln kan kompletteras med rutiner, dvs. hur vi gör detta, vem som är ansvarig mm. 

 

Kursplan 

 

Kursplanen bör innehålla: 

o Teologiska grundvärderingar (människosyn, gudsbild, bibelsyn) 

o Pedagogiska grundvärderingar (kunskapssyn, metodik, förhållningssätt) 

o Innehålls teman (syfte, huvudsakligt innehåll, metod, tidsåtgång) 

o Läger (antal dygn, huvudsakligt innehåll) 

o Utvärdering (i vilken form, när görs den) 

Gudstjänstlivet 

 

Omfattning och form för konfirmandernas deltagande och delaktighet. 

 

Arbetslaget 

 

o Vilka ingår i konfirmandarbetslaget? 

o Vem har verksamhetsansvaret för konfirmandarbetet? 

o Vilken/vilka präster ska leda konfirmationsgudstjänsten? 

 

Kompetensutveckling 

 

o Vilken kompetens behövs (individuellt och för konfirmandarbetslaget?) 

o Vilken kompetensutveckling erbjuds anställda och frivilliga ledare? 

o Hur rekryteras nya ledare? 

o Finns någon samverkan kring fortbildning med andra församlingar/kontraktet/stiftet? 

 

Budget och resurser 

 

Budgeten kan se olika ut utifrån upplägget i konfirmandarbete, ekonomiska möjligheter som finns i 

församlingen. Exempel på resurser som bör definieras och kostnader som bör vara med: 
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o Lokaler 

o Utrustning och material 

o Studiebesök och gäster 

o Samverkan 

o Gåvor 

o Lägerkostnader 

o Obligatorisk konfirmandersättning (clearing) 

o Kostnader för konfirmander i behov av särskilt stöd 

o Kompetensutveckling 

o Frivilliga ledare 

o Utvärdering 

 

Kommunikationsplan 

 

Kommunikationsplanen beskriver hur församlingen vill kommunicera med ungdomarna och deras familjer och 

utgör samtidigt en plan för rekrytering av konfirmander. 

 

o Vilket budskap vill vi kommunicera? 

o Vilken är målgruppen? 

o Vilka kanaler vill vi använda (annons, affisch, sms, personligt möte…) 

o Vilka aktiviteter planeras?  

o Vem gör detta och när görs detta? 

 

 

 

 

 

 

September 2009 
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6.2 TRYCKTA KÄLLOR  

 

Blom, Eva Maria och Larsson, Bo och Sahlin, Jan och Wimmer, Kerstin,  

På riktigt, Stockholm 1998: Verbum 

 

Eek, Jonas och Grahn, Nicklas och Pettersson, Per. Vägar framåt i Svenska 

kyrkans konfirmandarbete, Karlstad 2008: Karlstad stift 

 

Modéus, Fredrik, Mod att vara kyrka, Stockholm 2005: Verbum 

 

Modéus, Martin (2008), ”Ung gudstjänst eller ung i gudstjänst?”, Artikel i Dela liv 

─ inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, Stockholm 2008: Verbum 

 

Porath- Sjöö, Elisabeth, Konfirmanders bildningsresa, Lund 2008: Pedagogiska 

institutionen, Lunds universitet 

 

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, Stockholm 2008: Verbum  

 

Riksrapport 2008,Svenska kyrkans hemsida: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641668 

 

Rosman Nilssen, Charlotta, Kyrie och Gloria ─ att levandegöra gudstjänsten för 

ungdomar, Varberg 2009: Argument förslag AB 

 

Schweitzer, Friedrich och Ilg, Wolfgang och Simojoki, Henrik (red.), 

Confirmation Work in Europe, München 2010: Gütersloher Verlagshaus  

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641668


60 
 

 

6.3 INTERVJUER  

 

Intervju med gudstjänstansvarig i församling A, Linköpings stift, 07-11-10,  

16-11-10, tillgänglig hos författaren 

 

Intervju med gudstjänstansvarig i församling B, Linköpings stift, 09-11-10,  

18-11-10, tillgänglig hos författaren 

 

Intervju med Peter Eriksson, stiftspedagog i Linköpings stift, 25-10-10, tillgänglig 

hos författaren 

 

 

 

 

 

 

 

 


