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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen behandlar olika människors upplevelser och uppfattningar i och kring sin-
nesrogudstjänsten. Sinnesrogudstjänsten har växt fram ur ett samarbete mellan tolvstegsand-
ligheten och den kristna kyrkan. Jag har intervjuat besökare från sinnesrogudstjänster i Staf-
fans kyrka i Gävle och Missionskyrkan i Hudiksvall. Deras upplevelser har jag kartlagt och 
delat in i kategorier enligt den fenomenografiska metoden. Min uppgift har för det första varit 
denna kartläggning av besökarnas upplevelser och för det andra att försöka ge svar på mina 
frågeställningar vad som attraherar i denna gudstjänst samt vad den har att erbjuda för dagens 
människor. Resultatet av undersökningen visar på sinnesrogudstjänstens mer öppna och väl-
komnande attityd i jämförelse med Svenska kyrkans ordinarie gudstjänstformer gör den at-
traktiv. Vidare upplevs i sinnesrogudstjänsten en annan form av gemenskap, ärlighet och del-
aktighet och utelämnandet av teologiska utläggningar vilket manar till den personliga erfaren-
heten av en andlighet. Detta gör att sinnesrogudstjänsten kan möta dagens människor och de-
ras behov av personligt andligt sökande och stå som en kontrast till Svenska kyrkan som insti-
tution vilken kan upplevas som stel och föråldrad och inte ge svar på existentiella frågor för-
ankrade i dagens vardag. 
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1. Inledning 
 
Jag började läsa boken Liturgik - En introduktion och här står beskrivet att liturgi är ett ge-
menskapsbegrepp. Ordet uttrycker de gåvor församlingen ger och de gåvor församlingen mot-
tar från Gud. I denna dubbelriktande rörelse finner gemenskapen sitt liturgiska uttryck. Denna 
betydelse av ordet gällde till dess att lekmannainitiativen i liturgin började träda tillbaka och 
blev något som tillhörde de prästerliga ämbetes uppgifter. Den ursprungliga tanken var att 
församlingsmedlemmarna skulle vara aktiva deltagare, inte observatörer. Liturgins uppgift är 
alltså så beskaffad att den på något sätt ska uttrycka ett levande samtal mellan människorna 
och Gud. Jag upplever själv under gudstjänst att jag mestadels är en mottagare till de budskap 
som förmedlas, men jag känner mig inte delaktig i ett aktivt handlande eller skeende. Jag är 
heller ingen aktiv kyrkobesökare, vilket naturligtvis har betydelse i sammanhanget. 
 
Min egen känsla av främlingskap eller kanske oförståelse inför den kyrkliga liturgins budskap 
idag började intressera mig för hur det egentligen är. Är det möjligen så att min känsla och 
upplevelse bara är min högst personliga och har ingen som helst verklighetsförankring eller 
delar jag den möjligtvis med fler människor? I så fall vad beror det på och finns det guds-
tjänstformer som mer talar till nutidsmänniskan och hennes behov, eftersom kyrkan har tappat 
dragningskraft? …eller har den det? Har kyrkan hängt med i samhällets snabba utveckling? 
 
Jag började se mig omkring i kyrkans utbud och fastnade för en gudstjänst som inte funnits så 
länge, sinnesrogudstjänsten. Samtidigt är sinnesrogudstjänsten en av de snabbaste växande 
gudstjänstformerna i Sverige. Sinnesro är ett klart signalerande begrepp och det vore intres-
sant att undersöka vad som händer där. Ro i sinnet är precis vad många människor behöver 
idag i detta samhälle där informationen flödar dygnet runt, och det kan vara svårt att koppla 
ifrån det, samt de indirekta krav som följer hur du ska vara, vad du ska prestera osv. Det är 
tillräckligt med krav i vår vardag ändå vad det gäller familj, arbete och till sist ska även den 
personliga utvecklingen få ta plats. 
 
 
1:1 Frågeställning 
 
Utifrån 7 intervjuer av sinnesrogudstjänstbesökare gör jag en kartläggning av människors 
upplevelser av sinnesrogudstjänsten. Vidare frågeställningar kring denna gudstjänstform är 
vad det är i sinnesrogudstjänsten som lockar människor att gå dit? Vad har sinnesrogudstjäns-
ten att erbjuda dagens människor? 
 
 
1:2  Metod 
 
Jag har valt att göra en intervjuundersökning av deltagare på sinnesrogudstjänster. Intervjuer-
na bearbetar och analyserar jag med hjälp av en fenomenografisk metod. Metoden syftar till 
att kartlägga de kvalitativt skilda uppfattningarna d v s; de olika sätten att tycka och tro om 
det upplevda i sinnesrogudstjänsten. Jag finner det lämpligt att ge en allmän presentation av 
metoden för att bättre få grepp om vad den handlar om. 
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1:3 Den fenomenografiska ansatsen 
 
Den fenomenografiska ansatsen är en kvalitativ metod som främst använts inom det pedago-
giska området. Den utvecklades av en forskningsgrupp som kallas INOM-gruppen vid peda-
gogiska institutionen vid Göteborgs universitet.1 Med kvalitativ analys menas hur man gestal-
tar något, att beskriva egenskaperna hos något - hur det är beskaffat, dess karaktär. Kvalitativ 
metod handlar om hur man kan göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt. 
Den fenomenografiska ansatsen söker beskriva människors sätt att uppfatta sin omvärld. Det 
handlar om att beskriva uppfattningar. Distinktionen mellan hur något är och hur det uppfattas 
att vara är grundläggande. Med detta menas skillnader i beskrivningsnivån. Man skiljer mel-
lan ett 1:a ordningens perspektiv och ett 2:a ordningens perspektiv. 
 
Den första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. 2:a ord-
ningens perspektiv handlar istället om hur någon upplever något, hur något ter sig för någon. I 
den 2:a ordningens perspektiv är det en sann beskrivning att denne person upplever och upp-
fattar det så. Att försöka se omvärlden ur den intervjuades synvinkel, hur den ter sig för den-
ne, är nödvändig för att upprätta mänsklig kontakt, att förstå, skriver Staffan Larsson.2  Här 
tänker jag direkt på den lilla skrift av Kirkegaard som hänger framför mig på arbetet om hur 
en lärare bör bemöta sin elev - där hon är. Utan denna kunskap står vi faktiskt främmande och 
utanför den andre personen och det kan uppstå stora svårigheter i kommunikationen. 
 
Fenomenografi låter väldigt likt fenomenologi, det är samma förled i de båda orden. Det kan 
vara värt att poängtera skillnaden dem emellan. En fenomenolog gör ofta en slags filosofisk 
analys av hur något upplevs av människan genom att använda sitt eget sätt att uppfatta om-
världen som utgångspunkt. En fenomenograf gör inte detta utan försöker istället att göra en 
empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Det empiriska materialet 
är i detta fall intervjuerna. Analysen innebär således att vi beskriver hur människor faktiskt 
uppfattar omvärlden eller ett fenomen i omvärlden. Ett faktum följdaktligen att det är i forska-
rens beskrivning av kategorierna som dennes personliga tolkning kommer fram och den är 
svårligen helt objektiv. 
 
Den fenomenografiska ansatsen vill beskriva hur ett fenomen i omvärlden uppfattas av män-
niskor och är därför ute efter innebörder istället för förklaringar eller mätningar. Detta innebär 
också att man väljer att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något 
egentligen är. 
 
 
1:4 Arbetsgången 
 
Under våren 2003 har jag besökt sinnesrogudstjänster i Missionskyrkan i Hudiksvall och i 
Staffans kyrka i Gävle. Jag har genom sinnesrogudstjänsterna  kommit i kontakt med 7 besö-
kare och genomfört personliga intervjuer med var och en. Dessa intervjuer har jag till största 
delen genomfört med bandspelare. Därefter har jag transkriberat intervjun d v s skrivit ned 
inspelningen ordagrant. Två av intervjuerna, Rosagrå och Brun, har dock inte genomförts med 
bandspelare. Det var vid tillfället inte möjligt. Däremot har vi haft kontakt efter intervjutillfäl-
let, där vi har resonerat över frågorna. Varje informant har också fått ta del av materialet för 
godkännande. Vidare har en av informanterna inte ännu återkommit med en enligt överens-
                                                 
1 Larsson S., 1986, s 8. 
2 Larsson S., 1986, s 9.  
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kommelse av denne reviderad intervju. Detta medför att jag väljer att endast publicera de av-
snitt i denna intervju som är aktuella för indelning av de olika kategorierna. 
 
Jag har lagt märke till hur svårt det är att transkribera den muntliga intervjun till en text som 
så sanningsenligt som om möjligt återger vad informanten talat om för mig under intervjun. 
Ögonkast, gester, tyst förståelse kommer inte med. Att bara sätta komma på rätt ställe eller 
var en mening börjar och slutar egentligen, har varit problematiskt och startat funderingar 
inuti mig. Jag skulle behövt lära mig någon slags intervjuteknik samt hur man på det bästa 
sättet skriver ned en intervju innan detta arbete. Jag förstår att det i sig är en hel vetenskap 
som bygger mycket på den egna känsligheten och lyhördheten inför en annan människa. Hur 
beskriver man det. Intressant eller hur? Vidare har jag lagt märke till att när jag lyssnar av 
bandspelaren och skriver ned kan jag ha skrivit ned en bit av meningen med mina egna ut-
tryck för vad jag uppfattar att informanten sade. Därför är det viktigt att hela tiden kontrollera 
avskriften. 
 
Dessutom gäller det att ställa rätt frågor och i rätt följd för att svaren ska leda till den informa-
tion som jag är ute efter utan att frågorna skall vara ledande eller på något sätt ge ett för inne-
hållslöst svar. Inga ja eller nej-frågor. Det är svårt. Jag har under arbetet med transkriberingen 
förstått att jag ställt för många frågor. Dessutom har jag upptäckt att mina fasta frågor varit ett 
hinder för att djupare gå in på ämnet. Jag har valt bort att arbeta med följdfrågor för att djupa-
re gå vidare på informantens svar, bortom mina fasta frågor, men förstår att det är nödvändigt. 
Jag visste inte hur jag skulle gå till väga med detta problem. Även detta har med hur bra jag 
lyckats formulera mina frågor. 
 
Vidare ska ett arbete som har den fenomenografiska ansatsen som arbetsmetod innehålla 
minst 10 upp till 300 intervjuer.3 Mitt arbete får därför betraktas som ett designarbete. Dock 
måste antalet intervjuer begränsas till av rent praktiska skäl eftersom de är menade att vara 
djupgående. I mitt fall utgörs begränsningen av den naturliga tidsfaktorn innanför ramen av en 
tio-poängs uppsats. 
 
 
1:5 Disposition 
 
I denna uppsats börjar jag med att i inledningen beskriva mitt ämnesval, frågeställning och 
metod. Vidare beskriver jag arbetsgången för mitt arbete då jag tycker det kan ge en överblick 
över arbetets svårighetsgrad samt hur jag gått tillväga. I del två ger jag en historisk översikt 
över bakgrund och historik som lett fram till utformningen av sinnesrogudstjänsterna i Sveri-
ge. I den tredje delen bearbetar jag intervjuerna i de olika beskrivningskategorierna jag kom-
mit fram till, för att till sist avsluta mitt arbete med en diskussion. Intervjumaterialet lägger 
jag till uppsatsen som en bilaga. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3  Uljens M., 1989, s 11.  
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2. Wellbeing - en modern rörelse 
 
Idag finns inte längre några få klara religiösa riktningar med bestämda regler kring tro, livs-
åskådning och genomarbetade lärosatser, utan dagens människa befinner sig mitt upp i ett 
religiöst smörgåsbord där hon kan välja och vraka, sätta ihop, lägga till och ta bort, allt efter 
hennes egna behov. Vi lever i en tid av religiöst mångfald. Många riktningar inom New Age-
rörelsen med många olika tolkningar av livet och tillvaron och dess mening utmanar kyrkans 
fasta och etablerade trossystem. 
 
Kyrkan har i dagens sekulariserade samhället tappat mycket av sin forna inflytande över män-
niskan. De traditionella vägarna till gudstjänstlivet och kyrkan är inte längre gångbara på 
samma sätt som förut, vilket har lett till att kyrkan sökt vägar att förnya sig. Skilsmässan från 
den svenska staten år 2000 har säkerligen bidragit med större frihet och samtidigt ett större 
ansvar för den egna aktiviteten. Kyrkan har i mötet med dagens religiösa mångfald möjlighe-
ten att välja ett avståndstagande och konfrontation, vilket förmodligen skulle resultera i ännu 
större isolering och avskildhet, eller någon form av ett närmande. Många kristna grupperingar 
har valt att söka en dialog och gemenskap med olika rörelser inom New Age4. 
 
I de seriösa New Age - aktiviteterna söker kyrkan finna de uttryck för genuin tro. De som står 
i centrum är inte kunskap om dogmer, kyrkobesök eller en färdigkonstruerad gudsbild. Det 
viktiga är individens egen erfarenhet av Gud, andlighet, hälsa, livsglädje och gemenskap. En 
upplevelse av hälsa, mening och välbefinnande och detta fenomen kallas Wellbeing.5

 
Inom Wellbeing finns det ett holistiskt tänkande när det gäller välbefinnande i livet. En av 
företrädarna för Wellbeing, Howard Clinebell, delar upp denna helhet i sju områden; Välbe-
finnande i andlig bemärkelse, i det mentala medvetandet, i kroppen, i nära relationer, i arbetet, 
i  leken och välbefinnande i omvärlden.6 Han menar att alla livets områden bör integreras och 
välbefinnandets grund ligger i en sund andlighet och gudsrelation. Här går Clinebell tillbaka 
på diskussionen som religionspsykologen William James förde i sin bok Den religiösa erfa-
renheten i dess skilda former. Han talar här om sjuk kontra frisk religiositet där den sjuka re-
ligionen bryter ned människans självbild och den friska religiositeten istället är konstruktiv 
och ger människa en upplevelse av förlåtelse, försonande och accepterande.7 Den sunda reli-
giositeten stärker människans självkänsla och verklighetsförankring vilket leder till ett livsbe-
jakande förhållningssätt. 
 
Inom Wellbeing menar man att maximalt välbefinnande uppnås genom att kombinera olika 
terapier med kristen själavårdstradition. En sund kropp, sund själ och en sund ande vårdas till 
exempel med olika terapeutiska metoder såsom avspänning och visualisering tillsammans 
med kristen meditation. Ett annat viktigt inslag i detta tänkande är att människan får tillåtelse 
att erkänna sina problem och svagheter och tillåtas sig att utveckla det som styrker ens liv, 
inte förneka eller ignorera dem. Det handlar om att välja attityd. Den bibeltolkning man väljer 
att använda är den som bekräftar den individuella utvecklingsprocessen och det holistiska 
tänkandet. 
 
I de kristna evangelierna botade Jesus sjuka, i Paulus och Johannesevangeliet betraktas livet 
som en utvecklingsprocess och helandet har i kyrkans tradition varit ett viktigt inslag. Här 
                                                 
4  Olivestam C. E., Eriksson  M., Lindholm S., 2002, s 366.  
5  Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 349. 
6  Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 351.  
7  James W., 1956, s 68-113.  
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menar man att kyrkan borde återta denna roll som hälsobefrämjande institution. Man menar  
inom Wellbeing att människa oavsett livsåskådning har andliga och existentiella behov som 
inte kan tillfredställas genom materiella saker såsom pengar, makt och framgång. Istället er-
bjuds andra redskap som ska hjälpa till ett fullvärdigare liv här och nu. Man vill hjälpa männi-
ska att återknyta till ett större sammanhang, att återfå en känsla av enhet med naturen och 
andra människor. 
 
 
2:1 Historik och ursprung 
 
Wellbeing är ett samlingsbegrepp för dessa olika traditioner och metoder som kombineras för 
att ge högra tillfredställande i livet. Inspiration och erfarenhet har hämtats främst från AA:s, 
anonyma alkoholisters tolvstegsprogram, Recoveryrörelsen och kristen själavårdstradition 
samt metoder från och terapier hämtade från New Age. Rötterna står dock att hämta ännu 
längre tillbaka. William James med sin bok Den religiösa erfarenheten i dess skilda former 
haft en stor betydelse för tolkningen av andliga upplevelser. Denna bok bidrog mycket till AA 
rörelsens fram växt men har också betytt mycket för hippierörelsen och New Age. En annan 
viktig komponent är CG Jungs påpekande om maktlöshet och andlighetens betydelse. Han lär 
vid ett tillfälle ha ordinerat en man som lidit svårt av alkoholism, inte terapi utan en an andlig 
upplevelse. Han förklarade alkoholberoendet som ”människans andliga törst efter helhet”.8 
Vidare har Oxfordrörelsen bidragit med sitt omvändelsekoncept samt dess princip att föra 
budskapet vidare. 
 
 
2:2 Anonyma alkoholister och tolvstegsrörelsen 
 
1935 möttes i Ohio två män, Bill Wilson och Bob Smith, som hade något gemensamt - alko-
holismen.9 De delade även upplevelsen av att inte kunna leva upp till samhällets krav på dem. 
Båda var de något av samhällets stöttepelare, börsmäklare och kirurg. Den här dagen  samta-
lade de med varandra på ett sätt som ingen av dem gjort förut. De delade med sig av den 
smärta, skam och skuld och svårigheterna med att avstå alkoholen som de båda upplevt i sina 
liv. Bill Wilson var vid den här tiden nykter och hade funnit sin nykterhet inom Oxfordgrupp-
rörelsen, en karismatisk väckelserörelse på 1930-talet i USA.10 Han sökte upp Bob Smith, 
känd som stadens största fyllo för att få prata med någon som förstod vad han pratade om, 
någon som hade erfarenhet av samma problematik som honom.11 De upptäckte att genom att 
samtala om det som smärtade kunde de få hjälp att leva utan att döva sina känslor i alkoholen. 
 
De här männens möte utgjorde grunden till  AA - Anonyma Alkoholister. De lät sitt samtal 
utgöra grunden till tolvstegsrörelsen. Programmet formades av Jungs uttalande om maktlöshet 
och andlighetens betydelse, av Oxfordgruppens princip att föra budskapet vidare och av Wil-
liam James betoning av kapitulation för att förändra livsinriktning. Idag finns tolvstegsgrup-
per över hela världen och står öppen för många fler grupper än enbart alkoholrelaterade. Det 
kan vara narkomani, matmissbruk, vuxna barn till alkoholister eller andra relationstörningar. 
Gemensamt för dessa grupper är de Tolv stegen, d v s AA;s tolv steg till tillfrisknade från 

                                                 
8  Olivestam C. E.,  Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 354.  
9  Andersson, T., 1999, s 13. 
10  Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 355. 
11  Andersson T., 1999, s 14. 
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alkoholism som har visat sig mycket användbara även på andra områden av destruktiva bete-
enden. 
 
Tolvstegsrörelsen präglas av misstro mot auktoriteter därför har man inga ledare, talesmän 
eller experter. För att få den hjälp man behöver vänder man sig till varandra och alla som an-
slutits sig är experter på sin egen problematik. Här måste man erkänna sina behov. Man 
kommer till tolvstegsrörelsen inte enbart för att man vill ge utan det viktigaste är att man be-
höver ta emot. Ytterliggare en viktig ingrediens inom rörelsen är att man följer principen att 
man kan bara behålla det man fått genom att dela det med andra.12 Vidare är varje grupp 
självstyrande, självförsörjande och utan central organisation. Anonymiteten är en grundförut-
sättning. Den enda auktoritet man erkänner är den älskande Gud såsom jag själv uppfattar 
honom. I detta ligger den respekt för varje individs enskilda gudsupplevelse och gudsbild som 
är så viktig för rörelsen. 
 
 
2:3 Recoveryrörelsen 
 
Det är AA:s tolvstegsprogram som ligger till grund för den rörelse som brukar kallas för reco-
veryrörelsen. Ordet recovery står för tillfrisknande.13 Recoveryrörelsen växte fram i USA 
under 1980-talet. Den har sin grund i en dialog mellan den kristna själavårdstraditionen och 
AA:s tolv steg till tillfrisknande, som ett sätt att möta den moderna människan och hennes 
behov.14 Recovery är en samlande beteckning för olika rörelser som har Wellbeing i centrum. 
 
Keith Miller är en av Recoveryrörelsens utvecklare. Han led av arbetsnarkomani och fann i 
tolvstegsprogrammet den väg mot andligt växande som kunde råda bot på hans problem. Han 
uppfattade tolvstegsprogrammet såsom att det byggde på bibliska principer och att det kunde 
fungera som en andlig väg till ett djupare förhållande till Gud och sig själv.15 Han upplevde 
att det var en stor skillnad mellan tolvstegsprogrammets principer och många av kyrkans me-
toder. I kyrkan lyssnade man till teologiska utläggningar och predikningar om Gud däremot 
inom tolvstegsprogrammet får människan själv upptäcka vem Gud är genom att delta i en 
grupp och möta människor som fått sina liv förändrade av denna Gud. Millers erfarenheter 
kombinerade tron på Jesus Kristus med tolvstegsprogrammet som en metod att möta nutids-
människan och hennes behov och detta resulterade i Recoveryrörelsen. 
 
Betoningen ligger här på respekten för den enskilda människan och tilltron att Gud visar sig 
för den som söker honom. Inga teologiska uppfattningar får stå i vägen för hennes sökande 
och andliga växande. Gudsuppfattningen är här underordnad människans egna erfarenheter av 
”en verklig och aktiv högre makt i ens liv”. 
 
Det finns en stor motstridighet i denna Gudsuppfattning som Recovery står för till kyrkans 
bibelgrundande och teologiska förhållningssätt, där Gudsbegreppet är klart definierad. Trots 
de likheter i grundhållningen som Recovery visar med New Age finns en viktig  skillnad i det 
att Recoveryrörelsen betonar människans maktlöshet och att inom New Age finns tanken om 
människan egna potential samt att hon även kan framställas som en förklädd Gud. 
 

                                                 
12  Andersson, T., 1999, s 15.  
13  Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S, 2002, s 357. 
14  Olivestam, Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 359. 
15  Olivestam, Eriksson M.,  Lindholm S., 2002, s 358.  
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Recoveryrörelsen bidrar med en annorlunda gemenskap där samtal och relationer prioriteras 
framför teologiska utläggningar och traditionsformade aktiviteter. Detta är en annan kristen-
domstolkning där andlighet är viktigare än lära, gudserfarenhet är viktigare än gudsbild. Trots 
detta uppfattas det inte som en avvikelse från den kristna traditionen. Recoveryrörelsen är 
idag en folkrörelse i USA och jämförs med 1800- och 1900-talens amerikanska väckelsekris-
tendom och i kyrkans själavårdstradition.16

 
 
2:4 Recovery  i Sverige 
 
Även i Sverige är Anonyma Alkoholister och Recoveryrörelsen etablerade. I Stockholm möts 
varje vecka ca 300 tolvsteggrupper. Brommadialogen är företrädare för Wellbeing i Sverige 
genom en kombination av tolvstegsprogrammet, kristen själavårdstradition och vissa former 
av alternativa behandlingsmetoder. 
 
Brommadialogen grundades 1991 av baptistpastorn Harry Månsus vid det baptistiska utbild-
ningscentret i Bromma. Under 1990-talet växte det snabbt och har fungerat som nätverksbyg-
gare mellan församlingar och grupper som arbetar för öppenhet och dialog. Svenska baptist-
samfundet ger ekonomiska bidrag till verksamheten samt har en för dialogen anpassad utbild-
ning, Brobygge. Allt fler kyrkor har börjat att arbeta utifrån människors önskemål om sam-
talsgrupper där man arbetar med vardagsfunderingar och livsfrågor. Vuxendialog startade 
1989 på initiativ av Rolf Gustafson och drivs på et hundratal platser runt om i Sverige.17

 
Harry Månsus tog till sig av de religionssociologiska undersökningar som presenterades i slu-
tet av 1980-talet. Han fungerade då som pastorsutbildare på Betelseminariet. Dessa rapporter 
visade på att en allt mindre del av den svenska befolkningen berördes av kyrkornas verksam-
het samtidigt som det fanns ett ökande intresse för New Age. Kyrkan hade inte längre mono-
pol på tro och andlighet. Han kände en stor besvikelse att inte nå ut till människor med evan-
geliet. Han lämnade sin tjänst efter det att han inte fick gehör för sina idéer att förnya pastors-
utbildningen för att bättre bemöta förändringarna i samhället. Han genomgick samtidigt en 
andlig kris. Han erbjöds en tjänst som etisk rådgivare vid ett behandlingshem utanför Stock-
holm där man arbetade utifrån Minnesotamodellen som är grundat på tolvstegsprogrammet. 
Här upptäckte att han att det inte handlade om alkoholister utan även om honom och hans 
kollegor i kyrkan. Han fick befrielse från sin arbetsnarkomani. Här kom hans vision om en 
annorlunda kyrka i Sverige, en kyrka där man prioriterar relationer och omsorg framför akti-
viteter och programutbud. 
 
Han började studera vad som skedde inom New Age för att komma i kontakt med de männi-
skor som inte längre nåddes av kyrkornas traditionella utbud. Här lade han grunden till en 
dialog mellan kyrkorna och New Age. Han hävdade att de kristna inte skulle gömma sig i 
kyrkorna utan möta människor där de befinner sig. Man startade Brommadialogen där man 
höll dialogdagar då företrädare för New Age och kyrkan möttes. Man skapade öppenhet och 
ett utbyte mellan grupper som tidigare stått långt ifrån varandra. Månsus övertygelse var att 
dialogen skulle leda till vidareutveckling för båda parter. Hans teologiska reflektion var att 
kyrkan hade övergivit dem som Jesus kallar de minsta, de som behöver evangeliet allra mest. 
 

                                                 
16 Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 360.  
17 Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002,  s 369. 
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När Månsus arbeta på behandlingshem fick han frågan vilken kyrka han kunde rekommendera 
och det gjorde han efter bästa förmåga. Trots det kom patienterna ofta tillbaka besvikna över 
vad de upplevt i kyrkan. De kände sig inte sedda och predikningarna låg på ett främmande 
plan för dem. Härav drog Månsus slutsatsen att det behövdes en ny gudstjänstform och så 
föddes iden till sinnesrogudstjänsten. 
 
 
2:5 Sinnesrogudstjänst för behövande 
 
Brommadialogens ambition var att nå människor som kände sig främmande i kyrkan. Den 
första sinnesrogudstjänsten hölls 1992 och utformades för att möta detta behov. Gudstjänsten 
lånar sin form från tolvstegsandligheten samt den kristna kyrkan. Det grundläggande är att det 
är ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan och utifrån detta kan guds-
tjänsten utformas på olika sätt. Skillnaden från kyrkans traditionella gudstjänst är att man ut-
går ifrån något av de tolv stegen. Inledningen hålls ofta av en präst eller pastor från den för-
samlingen man befinner sig i. Någon från en tolvstegsgrupp ger sin reflektion över sin väg till 
andlighet och en etisk rådgivare, präst eller pastor bidrar med en själavårdande inriktning i 
anslutning till de tolv stegen. Målet måste vara att hjälpa människor inte att värva medlem-
mar. Var och en kan delta i bön även om man inte tror och varje deltagares utrymme att möta 
Gud, sådan man själv uppfattar honom. Spår av kyrklig tradition möter man där någon delar 
med sig av sin livsberättelse, den s k delningen, som har en motsvarighet i frikyrkans tradition 
med vittnesbörd. Den krismedvetenhet som finns återspeglas också av frikyrkotraditionens 
omvändelseförkunnelse. Deltagarna kommer för att finna sinnesro och få kraft att orka med 
sin vardag. Alla sinnesrogudstjänster avslutas med att de närvarande håller varandra i händer-
na och bildar en ring och ber sinnesrobönen. Samma bön som avslutar varje tolvstegsmöte. 
Den lyder så här; 
 

Gud, ge mig sinnesro 
att acceptera det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan, 
och förstånd att inse skillnaden.18

 
 
Viktigt element i gudstjänsten är musiken därför att den når längre än orden. Därför är valet 
av musik, solosång och gemensamma sånger av stor betydelse.19 Det är av stor vikt att männi-
skor kan känna igen sig i texter och därmed känna sig delaktig. Eftersom många inte har en 
erfarenhet av Svenska kyrkan och dess språk blir musikvalet bredare än kyrkans andliga sång-
er. Delningen behövs för att sätta ord på brustenheten  och behovet av helande i livet. Denna 
brustenhet är något som alla människor delar med varandra oavsett vår bakgrund. Detta inne-
bär att en total ärlighet är nödvändig vilket skapar en speciell karaktär för sinnesrogudstjäns-
ten. Delningen kan ta ca tio minuter och utses i förväg och personen väljer själv vad han eller 
hon vill tala om. Sinnesrogudstjänsten bör också ge plats för enskild bön, ljuständning och 
meditation och eftersom vi alla är olika är det betydelsefull att hitta olika former för detta. De 
egna bönerna kan skrivas på bönelappar och ofta är det så att vill du att de ska läsas högt läm-
nar du din lapp ovikt till de som läser upp bönerna. annars har du möjligheten att vika ihop 
den och den bärs fram utan att läsas upp. Gemensamma böner finns skrivna så att alla kan 

                                                 
18 Persson L. W., 2001, s 38. 
19 Andersson red T., 1999,  s 87. 
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delta. Det finns också möjlighet för spontana böner gärna av den som predikar. Vidare bör 
den som predikar vara väl hemmastadd i såväl kristen tradition som i tolvstegstraditionen. 
 
Många av sinnesrogudstjänsterna arrangeras av Svenska Baptistsamfundet eller Svenska Kyr-
kan. Även om det allt oftare också firas inom andra samfund. Sinnesrogudstjänsten kan upp-
visa skillnader som ligger i de olika kyrkornas traditioner. I den frikyrkliga varianten koncent-
reras gudstjänsten kring predikan medan i den svenskkyrkliga har en mer sakramental karak-
tär med nattvarden i centrum. Sinnesrogudstjänsten har utvecklats i Sverige men har även nått 
utomlands. På Island arrangeras alltsedan 1998 sinnesrogudstjänster i Akureyri på norra Is-
land samt regelbundet i domkyrkan i Reykjavik.20

 
 
2:6 Sinnesrogudstjänstens historik i Hudiksvall. 
 
Uppgiftslämnare för sinnesrogudstjänstens historia i Hudiksvall är diakon Katarina Nordin 
och kyrkoherde Erik Tanzborn. 
 
I samarbete med den lokala tolvstegsgruppen började sinnesrogudstjänster hållas i Jakobs 
kyrka i Hudiksvall runt 1996. Upptakten till detta samarbete var att personer från lokala tolv-
stegsgrupper efterfrågade sinnesrogudstjänster samt att Erik Tanzborn själv upplevde ett be-
hov hos församlingen av dessa gudstjänster vilket grundar sig i det att vara människa.  Efter 
ett par år började man att hålla dessa gudstjänster runt om i Sundhede kontrakt till vilket 
Jakobs kyrka tillhör. 
 
Man håller sinnesrogudstjänster en gång i månaden och det är flera olika församlingar och en 
del av ett ekumeniskt samarbete med b l a Missionskyrkan och Baptistkyrkan, där man turas 
om att hålla sinnesrogudstjänst en gång i månaden. Sinnesrogudstjänsten cirkulerar kring 4-5 
församlingar, Iggesund, Delsbo Enånger, Norrbo, Björkberg och Jakobs kyrka. Från Jakobs 
kyrka upplevs sinnesrogudstjänsten som ett privilegium som berikar gudstjänstlivet i sin hel-
het. Vad som uppfattas som omistligt är förbön, bönelappar - öppna eller hopvikta, böneljus, 
handpåläggning samt delningen. Harry Månsus och även Lars Åke Lundberg har varit inbjud-
na och hållit sinnesrogudstjänster i Jakobs kyrka. 
 
 
2:7 Sinnesrogudstjänstens historia i Gävle 
 
Uppgiftslämnare för sinnesrogudstjänstens historia i Gävle är kyrkoherde Jan-Erik Isaksson 
och Bengt Wiklund. 
 
Sinnesrogudstjänsterna började att hållas i Staffans kyrka 1995. Jan-Erik Isaksson hade varit 
etisk och andlig rådgivare på olika kommunala och privata behandlingshem i 5 år. Han fick 
förfrågningar från många som tidigare gått på behandling och var på väg tillbaka till livet om 
de inte kunde starta sinnesrogudstjänster i Gävle såsom det fanns i Stockholm. Under en ut-
bildningsresa för präster till Helsingfors besökte Jan-Erik Isaksson och Bengt Wiklund en 
Tomasmässa vilken för dem båda var en stark upplevelse som gjorde ett djupt intryck. Efter 
detta försökte Jan-Erik få till stånd sådana mässor även i Gävle, men han fick ingen större 
respons för det förslaget. Däremot fick han fler och fler förfrågningar om att starta sinnesro-
gudstjänster. Han upptäckte att det fanns ett stort behov vilket gjorde att man startade dessa 
                                                 
20 Olivestam C. E., Eriksson M., Lindholm S., 2002, s 365.  
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gudstjänster. Redan första gången kom det ca 90 personer, andra gången ca 200 och så har det 
fortsatt. Idag ligger besökarantalen runt 300-500 st. Till en början förlade de sinnesroguds-
tjänsten på söndagskvällar, men det fungerade inte så bra. Då provade de lördag kväll, men 
inte heller det slog väl ut. Till sist bestämde man sig för fredag kväll klockan 20.00, vilket har 
visat sig vara ett mycket bra alternativ och så är det idag. 
 
 
2:8 Mina personliga sinnesrogudstjänstbesök 
 
Jag har för mitt arbete besökt två sinnesrogudstjänster, den första i Staffans kyrka i Gävle och 
den andra i Missionskyrkan i Hudiksvall. Dessa båda gudstjänster uppvisade många likheter i 
formen med varandra och följde i stort det upplägg som finns för sinnesrogudstjänster, som 
jag i ett tidigare avsnitt beskrivit.  Informationen om kvällens upplägg var tydligt i båda guds-
tjänsterna. Min upplevelse av sinnesrogudstjänsten i Staffans kyrka präglas av storslagenhet 
och närhet. Missionskyrkans gudstjänst kändes mer intim, vilket förmodligen beror på mindre 
och enklare lokal och därmed färre besökare. Dock var båda gudstjänsterna välbesökta. I Gäv-
le serverades kyrkkaffe i kyrkan före gudstjänsten i kyrkan och i Hudiksvall efter gudstjänsten 
i en till gudstjänstrummet angränsande lokal. I Gävle startade gudstjänsten kl: 20.00 och i 
Hudiksvall kl: 19.00. I Gävle håller gudstjänsten ofta på i drygt  ett par timmar och avslutas 
då inte förrän vid 22.00-tiden. I Hudiksvall med omnejd försöker man hålla tiden runt 1,5 
timmar för att det inte ska bli för långt. 
 
Skillnaden mellan dessa två gudstjänster var att i Gävle var det ingen som delade en personlig 
berättelse, utan det var prästen som talade mest, även om de var många andra människor som 
medverkade på olika sätt i gudstjänsten. Orsaken till att ingen delning förekom kan möjligen 
vara att prästen som arbetade vid detta tillfälle själv är nykter alkoholist och därmed väl insatt 
i tolvstegsrörelsen och delade med sig av sin egen erfarenhet. Förutom honom var det flera 
andra präster närvarande. Vidare så läste de upp alla bönelappar och det var rätt många. Ofta 
är det mellan 300-500 personer som deltar i sinnesrogudstjänsterna och uppläsningen tar där-
för rätt lång tid. Vid mitt besök tog det över 1 timme. Jag bad att min bön inte skulle läsas upp 
och det möttes av förvåning men mitt val respekterades. I Hudiksvall däremot var den en 
kvinna som delade i ca 10 minuter samt att där hade deltagarna möjlighet att välja om de ville 
att bönelapparna skulle läsas upp eller inte. 
 
Dessa skillnader gudstjänsterna emellan gör förmodligen skillnad i upplevelse av dem. Den 
kvinna som delade i Missionskyrkans gudstjänst hade nyss börjat sin tillfriskandeprocess från 
ett missbruk och talade mest om hur hon haft det och uttryckte tacksamhet över att hon var på 
behandling samt en bön om att det skulle gå bra. Hon satte härmed ord på sin brustenhet men 
samtidigt reagerade jag på att det var en historia om hennes liv inte om hennes känslor. Dess-
utom var hon i början av sin behandling och jag fick intrycket av att hon riktade sitt hopp ut 
mot församlingen och delade för tidigt i sitt tillfrisknande. 
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3. De olika beskrivningskategorierna. 
 
I detta avsnitt visar jag hur jag bearbetat intervjuerna genom att dela in dem i 11 s t beskriv-
ningskategorier. Varje beskrivningskategori är utformad så att de beskrivna uppfattningarna 
klart skiljer sig ifrån varandra. Det innebär att varje kategori ska beskriva olika typer av reso-
nemang kring upplevelser i sinnesrogudstjänsten och analysen går ut på att beskriva variatio-
nen i uppfattningarna.  De personer jag intervjuat är anonyma och istället för att döpa om dem 
med nya namn har de fått olika färger som grundar sig på min egen uppfattning och upplevel-
se av deras personlighet och utstrålning vid intervjutillfället. Så när jag citerar de olika utsa-
gorna refererar jag till färger istället för nya namn. 
 
De kategorier jag delat in materialet i är följande; gemenskap, fridfullhet, delaktighet, utanför-
skap, stökigt, subjekt - objektrelation, subjekt - objektrelation, bekräftelse och acceptans, en-
kelhet, ärlighet och personligt bemötande. I kategorin bekräftelse och acceptans har jag valt 
att ta med båda begreppen därför jag upplever att de står i relation till varandra. En förklaring 
ges i det särskilda partiet. Vidare försöker jag utvidga resonemanget i ett vidare perspektiv i 
respektive beskrivningskategori, för att sedan låta detta utmynna i en avslutande diskussion i 
efterföljande kapitel. 
 
 
3:1 Gemenskap 
 
Flera av de intervjuade uttrycker den gemenskap de upplever i sinnesrogudstjänsten. Hur de 
känner igen sig i sin livssituation med andra människor och den gemensamma vardag man 
brottas med för att uppnå en balans och frid i tillvaron. En gemenskap som många kanske inte 
har upplevt på annat håll i sina liv. Det är också en gemenskap som grundar sig på det gemen-
samma behovet av tillfrisknande som många bär med sig från tolvstegsrörelsen. Gemenska-
pen i sinnesrogudstjänsten ger flera av de intervjuade uttryck för något som inte uppnås i 
andra gudstjänstformer. De gudstjänstformer som de har jämfört med är i de flesta fall Svens-
ka kyrkans olika gudstjänstformer. Kanske beror det på dessas mer allmänna karaktär där in-
dividen kan uppleva en slags anonymitet och opersonlighet såsom den Gula kvinnan uttrycker 
det här; 
 
/.../ Det finns en väldig gemenskap i de här sinnesrogudstjänsterna som man känner igen sig i 
varandra och om man är flera med samma problematik kan man säga, inte samma men lik-
nande. /.../  Det här med att man går vanligt kyrkligt och så, då är det mera psalm och då 
läser de ur Bibeln och det finns ju mycket fina ord där, men det känns, det tar inte lika, tycker 
jag. /.../ 
 
Sinnesrogudstjänsten är en frukt av samarbetet mellan den kristna själavårdstraditionen och 
tolvstegsrörelsen. Tolvstegsrörelsens bidrag till denna gudstjänstform är som förmedlande 
redskap för att läka relationen med dig själv och din högre makt och för att göra det måste du 
vara ärlig och erkänna din egen sårbarhet. Det positiva i erkännande ligger i att du startar och 
blir delaktig i din egen läkeprocess. Det finns ett behov av hjälp när insikten om att jag inte 
kan komma ut ur mitt destruktiva beteende själv utan måste söka hjälp ifrån en makt starkare 
än mig själv. Härmed blir du också delaktig och får gemenskap i något som är större än indi-
viden själv. Bilden hur denna makt ter sig säger tolvstegsrörelsen är fri d v s, Gud, såsom jag 
själv uppfattar honom. Det finns alltså ingen färdig gudsbild i sinnesrogudstjänsten. Många 
gånger ses AA självt som denna högre makt. Vidare har även värdeladdade ord såsom synd, 
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frälsning och liknande tagits bort från sinnesrogudstjänsten därför att dessa ord genom histo-
rien varit förknippade med negativa associationer, vilka blockerar individen i ett närmande till 
Kristusgestalten.21 Vidare är sådana lärosatser underordnad upplevelsen eller erfarenheten av 
mitt personliga möte med Gud, såsom jag själv uppfattar honom. Det kan vara svårt att ha en 
relation och kontakt med en högtidlig Gud som knappast har med vardagen att göra vari den 
enskilda människan lever. 
 
Ser man till denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att den Gula kvinnan inte upplever 
någon större gemenskap i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Hon delar inte den gemen-
skapen i den formen av gudstjänst därför det talar inte till hennes behov. I intervjuerna i bila-
gan ger fler av de intervjuade uttryck för liknande upplevelser. 
 
Gemenskapen finns i identifikation av likasinnade i den bakgrund som många delar i tolv-
stegsrörelsen vilken skapar en samhörighetskänsla och samvaron blir mer naturlig. Man ställs 
inte inför några för mig förvirrande situationer. Det blir klart och tydligt och individen behö-
ver inte försvara sig. Gemenskapen i den gemensamma problematiken kring missbruk och till 
missbruk relaterade problem och det som tidigare varit ett problem har vänts till något posi-
tivt. Den Rosagrå kvinnan säger så här; 
 
/.../ För det första är sinnesrogudstjänsten anknuten till den jag är. Det har med min identitet 
och min sjukdom att göra. Det blir inte lika svårt att komma innanför kyrkportarna. Då är det 
så enkelt. Vanligt folk kan reagera på att jag går i kyrkan men med mina sjuka vänner blir det 
naturligt. Jag kan identifiera mig med andra som går där och så är det fortfarande. /.../ 
 
Vidare kan vad hon upplever när hon talar om det vanliga bibliska tugget  i citatet nedan, vara 
en önskan om en verklighetsförankring i sin andlighet, ett nu-perspektiv, som hon kan relatera 
till i sin egen vardag. Budskapet i den ordinarie gudstjänsten i Svenska kyrkan är bra, men  
täcker inte in de aktuella behoven. Att prata om något som hänt för länge sedan måste förank-
ras i ett dagsläge och något konkret och då kan den traditionella gudstjänstformen kännas av-
lägsen. Hur ska jag med mina behov ha en relation till min andlighet när man talar om detta i 
imperfekt? Det är ju nu jag behöver ta itu med min relation med mig själv och min högre 
makt. Att Gud känns igen på sin verkan är en viktig övertygelse inom tolvstegrörelsen och 
den kristna själavårdstraditionen och det är något annat än att kunna sin heliga skrift. 
 
Hon talar här på något sätt om oss när hon säger pratar vi och det uttrycker en delaktighet i 
någonting, här då gemenskapen i sinnesrogudstjänsten; 
 
/.../ På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. På vanliga gudstjänster blir det 
djupt och tungt. Det vanliga bibliska tugget, det monotona. /.../ 
 
Hon nämner att hon kan uppfatta Gud som farlig. Kanske är denna uppfattning förknippad 
med församlingen som på något sätt återger samhället som en miniatyr och dess dömande av 
människor som inte passar in. Och den känsla förstärks av individens dömande av sig själv 
speciellt när ens liv tagit en vändning som inte är socialt accepterad. Av hävd har ju försam-
lingens fysiska platser utgjort en social hierarki och jag tror det fortfarande det lever kvar i 
människors medvetande. Inom tolvstegrörelsen har man en misstro mot auktoriteter och 
godkänner man inga auktoriteter överhuvudtaget. Det är en organisation som inte har en hie-
rarki i form kontroll uppifrån utan består av ett nätverk som driver rörelsen från botten.22

                                                 
21 Andersson T., 1999, s 21. 
22 Gorski, T.T, 1995,  s 22. 
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/.../ I högmässan sitter jag på arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig delak-
tig. Då blir inte kyrkan farlig på något sätt. Gud blir inte farlig eller obehaglig. /.../ 
 
Känslan av gemenskap hos besökarna av sinnesrogudstjänsten återspeglas även hos den äldre 
Ljusblå kvinnan med ett livslångt förflutet inom Svenska kyrkan. Trots detta får jag en känsla 
av att hon inte upplever att hon ingår i den sammanhållningen; 
 
/.../ Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den samman-
hållning det blir. /.../ 
 
Den gemenskap som finns här ger en trygghet där individen har stor frihet att söka sitt eget 
jag. Styrkan finns i gruppen och den gemenskap den speglar. Den Bruna kvinnan talar om hur 
hon upplever att man tillåts och tillåter sig själva att uttrycka känslor, att göra gemensamma 
saker såsom hålla varandra i handen, att få göra sig hörd; 
 
/.../ Känslan av gemenskap. Det är det. Starka känslor alltid. Starka känslor av sorg och gläd-
je och det tycker jag om. Vi skrattar mycket. Läsa sinnesrobönen och hålla varandra i han-
den. /.../ 
 
Har en människa har haft en destruktiv bakgrund av något slag har hon inte heller haft kontakt 
med sina egna känslor, i alla fall även inte en naturlig kontakt, men här bejakas och uppmunt-
ras du att uttrycka dem. Detta är viktigt eftersom när man lär känna sina känslor lär man kän-
na sig själv och när jag vet vad jag känner kan jag uttrycka mina behov. När man har kontakt 
med sina känslor är det lättare med närhet och distans till andra människor och i ett vidare och 
djupare perspektiv till sin egen andlighet. Detta faktum gör människan mer levande. Detta 
uttrycker den Rosagrå kvinnan här i varför hon besöker sinnesrogudstjänster; 
 
/.../ Det är känslan av gemenskap. Att hitta sig själv, Eva  eller Anna som man kommer dit för 
att söka i gemenskapen. Ensam är stark är borta. Gemenskap och andlighet /.../  /.../ Det är 
stort. Förr existerade jag bara. Här är jag med i livet. Det går inte att sätta ord på det. Att få 
tillgång till alla sina känslor, att få gå från mörker till ljus, från isolering till gemenskap, från 
självförakt till kärlek. /.../ 
 
 
3:2 Fridfullhet 
 
I denna kategori har jag valt att titta på upplevelsen av frid och fridfullhet. Fridfullheten 
kommer sig av gemenskapen med andra besökarna, delningen då de berättar sin livshistoria 
och delar med sig av sina erfarenheter samt bönelapparna där varje person kan ge uttryck för 
sig och sina behov. Den Gula kvinnan berättar; 
 
Ja, jag upplever sinnesrogudstjänsten som väldigt fridfull. Man får fridfull inlevelse av det. 
Och känner mig lugn och harmonisk och det har mycket och göra med de andra människorna 
också, i kyr… i, i kyrkan då oftast då, när de förmedlar sitt budskap genom att de går fram 
och pratar och… /.../ Och sedan får jag ju, får man ju skriva lappar som man lämnar över 
som de förmedlar och liksom att man… Det är väl någe´ avbön på något sätt det där. Jag vet 
inte. Det är något slags biktaktigt och man skriver de där som, som man känner är störande 
för och få liksom… får lite befrielse ifrån eller att den personen får hjälp och, och så där. /.../ 
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Förmodligen ger människorna runt henne en fridfullhet i det gemensamma. Om Svenska kyr-
kans ordinarie gudstjänster upplevs som högtravande och på något sätt skiljd ifrån den var-
dagliga människan blir det här en barriär. Sinnesrogudstjänstens budskap att säga som det är 
ger en fridfull och avslappnande känsla i det oförställda. Känslan kommer sig av samman-
hanget i gemenskap med  likasinnade människor. 
 
Den Gula kvinnan beskriver även hur känslan av fridfullhet infinner sig genom att skriva bö-
nelappar. Hon lättar en börda genom att uttrycka sina behov i dem. Hon får befrielse från det 
som trycker och måste få komma ut. Att sätta ord på sina känslor och att söka upp någon för 
att prata om dem är både konstruktivt och positivt för den personliga utvecklingen. En männi-
ska som inte gör detta på något sätt förnekar och förtränger sina känslor och det är destruktivt. 
Känslor kan jämföras med allergen och får du för många allergen så blir påsen till slut för full 
och en allergi utvecklas. För en alkoholist fungerar det lika när det gäller känslor. Blir det för 
många ohanterbara känslor blir det för fullt och denne börjar exempelvis att dricka när påsen 
blir för full på känslorna för att kunna hantera dem. 
 
Med detta i åtanke har en alkoholist ett behov att ständigt prata om sina känslor för att inte 
falla tillbaka i ett destruktivt beteende igen.  Denne måste lära sig att be om hjälp och börja att 
tala om det som trycker. Prat gör av med känslor så att man inte börjar dricka eller göra något 
annat destruktivt. Människan växer ju genom att umgås och prata med andra människor. Är 
du isolerad på något sätt mognar du inte på samma sätt. Detta att även få uttrycka sina behov i 
bönelapparna tror jag därför har med den personliga utvecklingen att göra och är mycket vik-
tigt i det arbetet. 
 
Detta behov av att få uttrycka sig med te x öppna lappar som läses upp verkar försvinna med 
tiden. Den Gula kvinnan säger vidare;. 
 
/.../ Från början då lästes de upp, sedan har jag börjat vika dem för det känns att det känns 
bra än då. Ja, de behöver inte läsa dem liksom. Det finns där och blir liksom bönhörd och... 
/.../ 
 
Friden uppnås här inte genom att vara tyst och introvert utan genom att uttrycka sig och vända 
sig utåt. Man släpper sin börda, d v s de känslor man inte kan hantera. I dessa bönlappar vän-
der sig besökarna om hjälp till en högre makt. Man erkänner sin otillräcklighet och behovet 
att hålla allt inom sig för att man inte litar på någon annan släpper och detta är mycket befri-
ande för individen. Man sträcker ut en hand mot något okänt och till det krävs mod. Släpper 
kontrollen av något som ändå inte går att kontrollera - livet. Det intressanta är att bönerna ofta 
handlar om hjälp hur att lösa en situation eller om sinnesfrid, inte att denne högre makt ska 
lösa problemet åt en själv. Man ber om hjälp där personligt ansvar är nödvändigt och en le-
vande del av detta avtal. Detta innebär en slags kommunikation mellan två eller fler parter. 
Man är delaktig. Man sitter inte och väntar på att denne högre makt ska lösa problemen, utan 
problemen löses genom samarbete med denna kraft. Och när människan får känna sig delaktig 
i ett sammanhang blir hon hel. Den Gula kvinnan uttrycker hur dessa sinnesrogudstjänster är 
en hjälp i sin personliga tillfrisknandeprocess. En koncentrerad stund som förstärker förank-
ringen i andligheten och tillfrisknandet. 
 
- Det var ju för att jag skulle få bättre tillfrisknande. För att jag kände mig orolig. Och där 
fick jag liksom den här sinnesfriden av någonting. Ibland var det ju olika teman, förlåtelse 
och... jag har jobbat mycket med det och rädslor och så. Då kunde jag ju få lite mera hjälp på 
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vägen, som förstärkte den där inre upplevelsen av att få den här friden och bli, ja jag vet inte, 
bönhörd på något sätt. /.../ Det har ju blivit det. Man får ju liksom göra mycket arbete själv 
då, och det här är ju, för jag hittar någonting som blir jättebra där. Man skriver ju de där 
lapparna också, om det är någonting man vill be om och det har jag gjort varje gång. Det har 
jag liksom känt att det vill jag göra 
 
Känslan av frid och ro kommer sig utifrån tillfredställelsen av det personliga behovet. Den 
Ljusblå kvinnan får sin ro utifrån en lugnare miljö, vilket hon tydligare uttrycker i en senare 
kategori. 
 
/.../ Jag går i kyrkan för att få ro och naturligtvis för att jag tror. Jag glömmer att jag har ont, 
jag är reumatiker, när jag sitter där och det inföll sig inte i början, men idag kan jag uppleva 
den ro där min värk försvinner även på  sinnesrogudstjänsten. /.../ 
 
 
3:3 Delaktighet 
 
Den tredje kategorien handlar om delaktighet, att medverka och delta i ett sammanhang. Att 
vara delaktig innebär också att man medverkar till något, man bidrar med något. Man ger ge-
nom att vara där. Det är också att vara närvarande. Sinnesrogudstjänsten upplevs genom sin 
personliga prägel öppnare för den enskilda människans behov på ett mer direkt sätt än andra 
gudstjänstformer. Delaktigheten är intimt förknippad med gemenskapen. Är man delaktig i 
något positivt, där man känner gemenskap vågar man uttrycka sig. Att vara med i en spontan-
kör, förbön o s v är ett sätt att få uttrycka sig i en trygg miljö där faktiskt mina behov möts 
positivt såsom den Rosagrå kvinnan säger; 
 
/.../ Gemenskapen och delaktigheten. Spontankören är viktig. Att våga synas och höras, det är 
många bitar det handlar om. Förbön är viktig. Det är mitt sätt att få uttrycka mig i kyrkan, att 
våga. /.../ 
 
Att vara delaktig gör att du kan växa och utvecklas som människa och här ges en möjlighet till 
detta i en miljö som är trygg och positiv. Det blir en intim miljö där djupa behov dryftas vilket 
många aldrig kunnat göra tidigare i sina liv av diverse olika anledningar. Den Rosagrå kvin-
nan uttrycker det så här; 
 
/.../ På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. /.../ I högmässan sitter jag på 
arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig delaktig. Då blir inte kyrkan så far-
lig på något sätt. 
 
I den vanliga högmässa upplever denna kvinna att hon enbart ser på eller bara tar emot. Här 
finns inget deltagande som hon upplever i sinnesrogudstjänsten. Den positiva upplevelsen av 
att vara delaktig i sinnesrogudstjänsten svarar mot ett behov av att vara delaktig i ett samman-
hang. Den ursprungliga liturgiska iden bakom gudstjänsten handlar ju dessutom om ett givan-
de och tagande, en kommunikation. 
 
Den Bruna kvinnan beskriver dessutom hur hennes församling aktivt söker sig tillbaka till 
denna av gudstjänst där delaktigheten finns med; 
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/.../ Stort behov av att vara delaktig, vilken sinnesrogudstjänsten är öppen för. I min försam-
ling i Staffan vill man också återskapa härligheten - festen. Församlingen ska vara församling 
och delaktig. /.../ 
 
Detta svarar emot det djupt mänskliga behovet av att vara delaktig i ett sammanhang. Det är 
ett grundläggande drag hos människan att hon går under om hon inte känner gemenskap och 
delaktighet i en grupp därför då kan hon inte heller spegla sig själv. På senare tid har förmod-
ligen detta behov ökat dramatiskt och under 1900-talets senare del med mindre människor och 
fler maskiner på arbetsplatserna, stress och ökad belastning på den enskilda individen med 
påföljder av olika flyktvägar såsom exempelvis alkohol vilket resulterar i isolering på olika 
sätt. 
 
Vidare uttrycker den Rosagrå kvinnan hur humor och fartfylldhet upplevs som positivt i 
Svenska kyrkans ordinarie gudstjänst. Kanske för att detta tolkas som ett engagemang. Humor 
används många gånger som spänningslösare och för att öppna upp.  Ett kontaktsökande hand-
lande, blir du sedd blir du delaktig; 
 
/.../ Kanske också beroende på vilken präst det är, någon som det är mer humor och fart i, då 
blir det mer likt sinnesrogudstjänsten. /.../ 
 
 
3:4 Utanförskap 
 
I motsatts till den förra kategorin som grundade sig på att känslan av delaktighet handlar den 
här kategorin om den förras motsats, ett  utanförskap. Den Rosagrå kvinnan har i tidigare citat 
uttryckt den delaktighet som finns uttrycker samtidigt att den är otillräcklig. Det finns önskan 
om mer deltagande. Hon uttrycker det så här; 
 
- Jag skulle vilja att någon kunde gå upp och berätta lite. Jan-Erik pratar ganska lång stund 
ibland och kanske någon annan kunde berätta något. Till exempel om sin andlighet, hur det 
är att leva nykter. Allt är så inrutad och det har vi inte velat rucka på och så ska det vara, 
men någon gång i halvåret eller så… Mer och mer har Jan-Erik delat ut småsysslor till oss. 
 
Denna kvinna är engagerad i sinnesrogudstjänsterna i Staffans kyrka i Gävle. Här har man 
inte infört delning, vilken är en så stor del i många andra sinnesrogudstjänster på andra stäl-
len. Det är ju just i dessa personliga berättelser som den Rosagrå kvinnans önskemål skulle 
kunna komma i uttryck. Samtidigt kan det upplevas negativt att Jan-Erik inte delar med sig av 
sin tid i gudstjänsten. Tillåter han inte att andra delar med sig av sina livserfarenheter blir inte 
sinnesrogudstjänsten en gudstjänst som styrs underifrån där alla får ta plats. Då blir det en 
form av hierarki, det är denne man som styr. I Staffans församling finns dock spontankören 
där vem som helst får deltaga och vilket upplevs som mycket positivt 
 
3:5 Stökigt 
 
Många talar om den delaktighet de upplever i sinnesrogudstjänsten. Här pågår någonting, nå-
got händer, där människor deltar såsom i spontankör till exempel. Eftersom varje människa 
deltar i vad hon vill för det med sig att inte alla samtidigt går fram och sjunger eller deltar i 
nattvard osv. Detta kan uppfattas som oordning och stökigt mot Svenska kyrkans ordinarie 
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gudstjänst. Gudstjänsten blir ledd eller delas av flera personer eftersom prästens roll ska be-
gränsas till att utföra de heliga handlingarna såsom nattvard och dop. 
 
Sinnesrogudstjänsten är öppen för alla människor i vilket tillstånd de än må vara, vilket säkert 
den Svenska kyrkans gudstjänster är med, men här uttalas detta tydligt. Det är helt ok att 
komma onykter eller påverkad, om det skulle vara så. Det viktiga är att du kommer. Det kan 
upplevas som stökig och orolig därför har du behov att ta rökpaus får du gärna det o s v. 
 
Sinnesrogudstjänstens välkomnande attityd påverkar naturligtvis gudstjänstordningen, i den 
mån man nu kan tala om någon speciell ordning. Ofta har sinnesrogudstjänsterna mycket enk-
la ritualer. Det finns ofta ett enkelt schema för dagens gudstjänst, där dagens punkter står upp-
skrivna. Här sitter inte folk bara stilla och lyssnar utan här deltar de och de kan bli både käns-
lomässigt och mer högljutt än annars. Den Ljusblå kvinnan vilken har ett långvarigt engage-
mang inom Svenska Kyrkan har upplevt det som stökigt i början. Hon säger så här; 
 
- Först i början, för kanske 6 år sedan, tyckte jag det vart så stökigt, hemskt stökigt! De satt 
stilla förutom vid pausen. Då sprang de ut och rökte och så. Jag tyckte de var så högljudda. 
När de steg upp och presenterade sig och sa´ - Hej, jag heter Kristina och är alkoholist! Och 
sen när alla svarade högt Hej! Och en utsträckt hand. Då vart det stökigt. Jag får ingen sin-
nesro för att det var så bråkigt. 
 
Den Ljusblå kvinnan reagerar även  på den icketraditionella formen i sinnesrogudstjänsten 
som hon menar inte följer traditionella regler och normer. Hon säger vidare; 
 
/.../ För att, kyrkliga ritualen går ju efter ett visst schema, alltså en söndagsgudstjänst eller en 
nattvardsgudstjänst. Men det här var ju liksom mera fritt, kan man säga, för att det lästes ju 
inga evangelietexter eller någonting inte. /.../  På en vanlig mässa, ta en söndag, då får man 
ett program att följa där allt står.  /.../ 
 
Det är något som bryter det invanda beteendet. Det är något som stör. Och människan har 
svårt med förändringar till en början. Ofta klingar detta av till den nya vanan är någorlunda 
etablerad, vilket hon faktiskt ger uttryck för i intervjun. 
 
När hon upplever att det är bråkigt syftar hon antagligen på den nya ordningen som hon upp-
lever som oordning. Det kan också bero på människornas berättelser i delningen, vilka kan 
vara upprörande. Delningen kan upplevas som mycket stark och otäck för många.  Det måste 
vara svårt och det är det även för mig ibland att lyssna till många människors tragiska bak-
grund. I Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster är det mycket mer stillsamt och lugnt. Här 
talar man inte lika personligt och öppet om svårigheter utan kanske mer allmänt om hur det 
kan vara. Även den Gula kvinnan med sin bakgrund i tolvstegsrörelsen uttrycker hur jobbigt 
det kan vara att ta del av dessa personliga berättelser. 
 
- Ja, det kan jag göra när det är vissa går fram och pratar om sig själv. Om de pratar om, ja, 
det är ungefär som de rannsakar sig själv för det som har varit och lägger ut i en… mycket 
sådana här jobbiga konsekvenser om kriminella saker och… jag vet inte, för mig känns det 
inte som det passar riktigt, utan jag tycker att de liksom ska försöka prata om det här med 
kärleken mer. I sådana fall ska det vara att man kan avlägsna rädslor och oron och sånt där. 
Men inte i sådana här kriminella handlingar. Det hör inte hemma här och att prata om spru-
tor och så där. Jag känner, ja jag vet inte, men det beror på vem som pratar och hur man pra-
tar. Vem som framför det. Det är ju liksom absolut det som avgör det. 
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I delningen handlar det om destruktiva saker och mångas behov är faktiskt av det motsatta 
som denna kvinna uttrycker, så i vissa fall kan det upplevas för mycket. I delningen måste 
budskapet om hopp om bot finnas genom den personliga erfarenheten att uppleva ett nyktert 
liv. Jag kan tänka mig att om man delar för tidigt i din personliga läkeprocess riktar man istäl-
let ut sitt hopp mot församlingen och då kan det bli missriktat. Det blir mer en berättelse om 
hur det varit men inte hur det blivit, utan vad denne hoppas på att det kommer att bli.  Kanske 
är det sådana delningar kvinnan syftar på. 
 
 
3:6 Subjekt - objektrelation 
 
I denna kategori handlar det om uppfattningen om subjekt och objektrelationen. Det vill säga 
det handlar om vi och dom och skillnaden mellan dessa två. På något sätt är man ju trygg i 
den egna gemenskapen och det kan vara svårt att gå utanför den av gammal vana. Svenska 
kyrkan står för en lång och inarbetad tradition och många människor har här varit engagerade 
under långa perioder i sina liv. Detta ger en trygghet och kyrkan som institution som även har 
varit socialt accepterad. Det är först för tre år sedan staten och kyrkan skiljde sig åt. Kyrkan 
har alltså varit en symbol för gud och staten och varit en ledstjärna och formare för det perfek-
ta handlingssättet, en normgivare. Är man med i kyrkan är man säkrad på den goda sidan på 
flera plan. 
 
Hos den Ljusblå kvinnan kan man skönja hur detta synsätt lever kvar på det sätt hon beskriver 
hur kyrkan tagit hand om sinnesrogudstjänsten och hur de andra blivit ledda till kyrkan. Man 
kan få ett intryck av att ”de” har kommit till rätta till kyrkan igen och det blir ”vi” som tagit 
hand om dom” och de har ändrat uppfattning. Vi hade liksom rätt från början. Det finns en 
skiljelinje mellan dessa två sidor. De har egentligen inget gemensamt med ”oss” förrän de 
kommit till rätta hos oss. 
 
/.../ Det tilltalar mig det mycket de här som var så frimodiga och gick opp och prata. Det att 
människor har kommit ur sitt missbruk och att kyrkan har tagit hand om sinnesrogudstjänsten 
tillsammans med tolvstegsprogrammet /.../ 
 
/.../ Genom tolvstegsprogrammet har de kommit in och fått hjälp och blivit ledda till kyrkan är 
positivt. De har fått en annan uppfattning än att kyrkan är hög och dömande /.../ 
 
Vad som här möjligtvis inte betänks är att många som har sin bakgrund i tolvstegsprogrammet 
och går på sinnesrogudstjänst i olika kristna församlingar, inte nödvändigtvis behöver ha en 
tro på den kristen guden som den högre makten i sina liv. Detta faktum borde vara intressant 
att undersöka i framtiden. Det finns hos denna kvinna en distans och en uppfattning om befin-
na sig  på rätt och fel sida av samhället. Hon uttrycker vidare hur hon upplever det positivt för 
dem som går dit, men hon uttrycker inte att det handlar om henne själv. 
 
- Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den sammanhåll-
ning det blir. Positivt är det ju för dem som går dit. Och de, jag tycker att de är väldigt dukti-
ga när de stiger opp och berättar… hur det har varit och hur de har kommit ut, ur det. 
 
Ändå poängterar hon även det positiva i att de som inte är missbrukare får ta del av deras be-
rättelser. 
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/.../ Bra för att de som inte varit missbrukare får höra hur andra har haft det och kommit till-
baka. /.../ 
 
Man har från kyrkans sida varit snabb att ställa sina resurser till förfogande d v s lokaler och 
liknande. Naturligtvis är detta positivt men inget möte eller någon dialog kan egentligen ske 
förrän båda sidor erkänner sina behov och delar med sig av sitt till varandra. Så länge det är 
frågan om dom som inget har men behöver och vi som har men inget behöver så kan inget 
möte ske. 
 
 
3:7 Subjekt - objektrelation 
 
Denna kategori är i princip densamma som den förra. Skillnaden ligger i den omvända subjekt 
och objektrelationen. Här uttrycks avståndet mellan den ordinarie gudstjänstformen och sin-
nesrogudstjänsten i Svenska kyrkan från sinnesrobesökarens sida. Den Gula kvinnan nedan 
talar om hur man i en vanlig gudstjänst i Svenska kyrkan ska vara som de andra och alla i den 
traditionen. 
 
/.../ Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver 
dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig 
gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om 
man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de 
andra. Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara ano-
nym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någon-
ting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, 
det känns så. /.../ 
 
Det finns här en skillnad emellan de andra, deras gemenskap och mig. Hon uttrycker att hon 
känner sig främmande i kyrkans ordinarie gudstjänster i förhållande till de andra besökarna 
där. I den andra gemenskapen beskriver hon det som  att människan stöps om i en traditionell 
form där individen suddas ut. Anonymiteten i sinnesrogudstjänsten verkar för denna kvinna 
sitta i att avkläda sig fasaden som är hinder i ett närmande till andra människor, mig själv och 
min högre makt. Anonymiteten i en vanlig gudstjänst sitter i att anpassa sig efter andra, att 
inte kunna ge uttryck för sig själv, att få ta plats. Den påminner kanske även om den utsatthet 
och ensamhet man erfarit tidigare. En skillnaden mellan den Gula och den Ljusblå kvinnan 
finns i sättet att uttala sig  när de talar om vad de upplever i de olika gudstjänsterna. Den Gula 
kvinnan betonar mer sin egen känsla av det upplevda och den Ljusblå mer om hur de andra 
beter sig. 
 
Vidare uttrycker även den Ljusblå kvinnan hur kyrkan varit en plats för en sluten grupp. Detta 
har betydelse för hur välkomnande en människa kan känna sig när hon närmar sig kyrkan. 
 
/.../ Kyrkan har förändrat sig på det viset. Det går inte att stänga… in sig i en krets bara 
inte… utan det är för alla människor. 
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3:8 Bekräftelse och acceptans 
 
Att bli accepterad är att själv förstå att jag duger som jag är, att jag passar in i ett sammanhang 
och har del i en gemenskap, i något större. Bekräftelsen ligger i att jag utifrån mig själv får 
bevis för att jag är bra som jag är. Jag kan heller inte få bekräftelse om jag inte accepterar mig 
själv. Fler uttrycker hur de känner sig hemma och hur positivt de upplever denna välkomnan-
de attityd i sinnesrogudstjänsten. Människan blir bekräftad när hon kliver in i kyrkorummet 
och möts av välkomnande, ej dömande blickar o dylikt som hon kan uppleva i en vanlig guds-
tjänst där det är ett mer anonymt och ett mindre personligt bemötande. En människa vågar 
vara sig själv i en gemenskap där hennes jag blir accepterad och det bemötande sättet är då en 
bekräftelse på detta. Det blir som en tvåvägsrörelse i acceptans och bekräftelse och det i sig är 
en kommunikation och för med sig en känsla av delaktighet i ett sammanhang. Det verkar 
som om det är vanligt att man blandar ihop dessa båda begrepp eftersom många använder de 
två begreppen för att beskriva vad jag tror är samma sak. Det kan vara att säga att jag blir be-
kräftad som jag är eller accepterad som jag är. Jag måste acceptera mig själv först och här 
inleder jag en rörelse, en kommunikation. Den Lila kvinnan uttrycker upplevelsen av kunna 
komma som hon är; 
 
 
- Man vågar vara sig själv på en sinnesrogudstjänst. Här kommer jag, så här är jag och jag 
behöver inte sätta på mig någon mask. Hur jag än är, är jag alltid välkommen. Idag upplever 
jag det välkomnande även på de vanliga gudstjänsterna än förr. De som jobbar på S t: Jakob 
har alla ett mycket välkomnande sätt till skillnad från Bjuråker och Delsbo. Mina positiva 
upplevelser från sinnesrogudstjänsterna har satt sina spår på hur jag känner. 
 
I detta citat finns ett uttalande om hur människans upplevelser filtrerar även upplevelser på 
andra områden. I detta fall ett positivt intryck från sinnesrogudstjänsten som förflyttas till en 
annan gudstjänstform. För henne blir det inte så farligt längre, liksom för den Ljusblå kvinnan 
som ändrat sin syn på de som är på vingeln´. En undran kring detta är hur många människor 
påverkas på så sätt att den fria uppfattningen kring den högre makten från tolvstegsrörelsen 
förvandlas lite obemärkt till den kristna Guden? Samtidigt är sinnesrogudstjänsten ett samar-
bete med den kristna kyrkan och ingen hemlig med det. 
 
I bekräftelsen ligger hur du blir  bemött. Genom att gå bortom de traditionellt religiösa språket 
kan man nå dem som inte har detta språk. Det gäller att formulera om, att skapa andra former 
för andliga uttryck och för att möta människors andliga behov. Genom att göra detta bekräftar 
kyrkan att människor är olika och har ett annat sätt att tillgodogöra sig det kristna budskapet. 
Det finns inga stoppklossar för andligheten i lärosatser, utan människan blir mött där hon är. 
Den Lila kvinnan säger; 
 
/.../ Präster och diakoner går ner på vår nivå. De är insatt i det här med tolvstegsrörelsen. 
Utan prat om religion och  religiösa uttryck. Katarina är en vardagsängel. Man blir accepte-
rad. Det finns förståelse. 
 
Det verkar som upplevelsen att bli accepterad ligger i det traditionslösa bemötandet samt 
trygghet i något gemensamt. En trasig människa med sår i sitt känsloliv behöver bli sedd och 
få ta plats vilket sinnesrogudstjänsten är öppen för. Anonymiteten i en vanlig gudstjänst ger 
kanske inget rum för individen att bli sedd eller bekräftad på samma sätt. Anonymiteten i sin-
nesrogudstjänsten ligger i att individen kan vara anonym i det djupt oanonyma i att vara män-
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niska med känslor och behov. Du blir sedd men behöver inte tala om vem du är En annan 
form av bekräftelse ligger i uppläsandet av bönelapparna såsom den Gula kvinnan säger; 
 
/.../ Oftast har jag haft hopvikta lappar… sista tiden när jag har varit, för att det är inte så 
noga att man behöver läsa upp det, för att det känns bra ändå för mig. Jag behöver inte få 
den bekräftelsen, via liksom talet då… /.../  
 
Flera av besökarna talar om hur de känner sig mer accepterade och hemmastadda i sinnesro-
gudstjänsten än de gör i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Här nedan uttrycker den Lila 
kvinnan sådana tankar. Det verkar som hon upplever den senare formen av gudstjänst inte är 
till för  människor som henne med vardagliga problem. Det innebär att det finns en uppfatt-
ning att människor i den vanliga gudstjänster är de som inte har sådana problem. Det ger ut-
tryck för en känsla av att vara sämre eller hellre att inte klara av att nå upp till detta perfekta 
stadium på något sätt. Detta bottnar kanske i tanken att i den gudstjänstformen finns de som 
redan är lyckade på något sätt. De präktiga, som redan är färdiga. Detta påstående kan vara 
färgat av personens egen känsla av skam och skuld inför sitt liv. Det är lätt att döma sig själv. 
De som går på vanliga gudstjänster är ett annat slags människor, vilka är förmer än oss, /.../ 
alldagliga människor /.../  Det något jag inte känner igen som jag kan dela erfarenheter med. 
Hon säger att där finns stämpeln av religiös gudstjänst som där språket är fint, svårbegripligt 
och förmer. Acceptansen i sinnesrogudstjänsten ligger i det att individen blir erkänd och sedd 
där hon är. Hon behöver inte vara klar som hon upplever de andra är, som i föregående be-
skrivna kategori. 
 
Vidare uttrycker hon i detta sammanhang hur närheten till en högre makt känns betydligt mer 
än i en vanlig gudstjänst där ensamheten gör sig mer påmind. Hon uttrycker samtidigt hur 
många olika sorters människor besöker sinnesrogudstjänsten och i den gemenskapen blir hon 
då accepterad för den hon är. Det finns likasinnade och i den gemenskapen får hon bekräftelse 
därför att de andra i gemenskapen talar om att den är ok att vara den man är. 
 
- Ja, mycket givande. Jag känner ro och frid. Man känner sig hemma, därför att det är alla 
sorters människor. Man blir accepterad för den man är. Det är inte stämpeln av en religiös 
gudstjänst. Utan… det är ju mest då för… vanliga, ja oss, alldagliga människor som har pro-
blem. Närheten till en högre makt känner man enormt. Jag känner mig hemma därför att när 
man har delning känner man igen. Det finns andra som mig. Ensamheten känns mer i en van-
lig gudstjänst. Man förstår språket, det vardagliga. /.../ 
 
 
3:9  Enkelhet 
 
Det grundläggande för sinnesrogudstjänsterna är att det är ett möte mellan tolvstegsandlighe-
ten och den kristna kyrkan och utifrån detta kan gudstjänsten utformas på olika sätt.23 De oli-
ka punkterna ska mer ses som vägledning och inspiration hellre än en fastlagd norm och guds-
tjänsten blir härmed rätt enkel, fri och förbehållslös. Dessutom är musiken ett viktigt inslag 
därför att den anses nå längre än ord. Vidare är språket fritt från värdeladdade ord med nega-
tiva associationer såsom frälsning och synd. Även Jesus centrala roll får en ändrad karaktär 
genom att de handlingar han står för betonas och inte hans namn som många gånger aldrig ens 
nämns under en gudstjänst. 
 

                                                 
23 Andersson T., 1999., s 87. 
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Enkelheten i sinnesrogudstjänsten verkar höra samman med hur det kristna budskapet förs 
fram. Den traditionella formen av gudstjänsten i Svenska kyrkan upplevs som att den tyngs av 
dess form samt kyrkan och dess aktiviteter förknippas med kyrkans historia vilken är speglad 
av makt och kontroll. Den färdiga formen tillåter inte många uttryck för spontanitet och delta-
gande som dessa människor upplever att ha ett behov av i sitt andliga växande. Gudstjänsterna 
upplevs som tråkiga och djupa. Även när Svenska kyrkan har sinnesrogudstjänst upplevs den 
som färgad av kyrkans tradition. Den Oranga kvinnan får illustrera med detta citat; 
 
/.../ När kyrkan själv har sinnesrogudstjänster då upplever jag  liksom att det är ungefär som 
vanliga gudstjänster, tyvärr då. Då blir det, det här stela och trista, det här formstämningen 
liksom , ja lite tråkiga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det beror på... Det har blivit 
mycket makt och kontroll liksom i kyrkan. 
 
Vidare kan man tänka sig att kyrkan har stått för de färdiga, som jag tidigare diskuterat och på 
något sätt kanske församlingen speglar samhället och dess hierarki. Det var så förr att de i 
samhället med mest status satt längst fram och i en nedåt graderande skala bakåt i kyrkorum-
met. Kanske är det så fortfarande på vissa håll och lever på något sätt kvar. När en människa 
upplever sig som dömd av samhället på grund av sin livssituation och framför allt av sig själv, 
förstärks detta i det traditionella kyrkliga sammanhanget och det blir svårt att känna sig hem-
ma och accepterad där. I sinnesrogudstjänsten likställs människor med varandra i och med 
anonymiteten. Här får inget yttre såsom yrke eller liknande utgöra villkoren. Det gemensam-
ma är och det att vara människa och de behov människan har, inte titlarna. Budskapet att det 
är viktigt att finna människan där hon är, inte var man vill att hon ska vara, är angeläget. 
Känslan av att slippa vara som de andra, som den Gula kvinnan här nedan uttrycker det, i en 
vanlig gudstjänst och komma som den du är förknippad med att du slipper ta en roll och missa 
dig själv, missa målet. Att inte nå ända fram. 
 
- Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver döl-
ja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig 
gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om 
man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de 
andra.  Man är mera anonym på något sätt. I Sinnesrogudstjänsten kan man också vara ano-
nym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någon-
ting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, 
det känns så. 
 
Musiken har en central roll i sinnesrogudstjänsten och dess betydelse ger den Oranga kvinnan 
exempel på i när hon berättar om en sinnesrogudstjänst hon besökt arrangerad av Svenska 
kyrkan. Trots hennes negativa upplevelser betonar att sången var fin. På något sätt innebär 
detta att sången kanske ger tillgång till fria och personliga associationer som övriga delar av 
gudstjänsten inte gav. Den når längre. Hon säger att gudstjänsten var förutsägbar d v s det är 
klart och vi vet hur det går. 
 
/.../ Jag tyckte det kändes som att gå på vanlig gudstjänst. Det är ganska tråkigt och stelt och 
förutsägbart. Sången tyckte jag var jättefin, vacker. Den gav mig något. 
 
Det finns även andra aspekter på enkelheten i sinnesrogudstjänsten. I detta fall utgörs den av 
avsaknaden av betoning på Jesus som person, istället handlar det om hans handlingar utan 
uttal om att han är den som framfört dem. Han är synnerligen anonym och kliver ett steg bak-
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åt för att ge rum åt sitt budskap istället. Jesus har fått större plats i sin frånvaro så att säga, 
precis som de uttalanden om anonymitet vi hört tidigare. En man av tolvstegsrörelsen! 
Den Rosa mannen uttrycker det så här; 
 
/.../ Sinnesrogudstjänsten kan kanske ibland tappa bort Jesus lite grand. Det beror väl på hur 
den utformas, men, men ja… om man jämför med den vanliga gudstjänsten och den centrala 
roll Jesus har i den kristna kyrkan. Så om man tänker på hur Jesus finns med i alla fall om 
man tar sinnesrogudstjänsten i Staffans kyrka så… så kan jag väl säga… det är väl det som 
jag, jag kommer att tänka på när du nämner det här att det kan vara lätt att tappa bort Jesus. 
 
Nu menar jag han finns ju där även om han inte nämns vid namn, men jag har ju upplevt att 
tolvstegsprogrammet har hjälpt mig att renovera min kristna tro. Och jag kan ju ibland ha, 
slagits av att när jag har jobbat då rätt mycket med de här grupperna där Jesus inte finns 
med faktiskt, med väldigt, väldigt lite fast det är en kristen tolvstegsbok vi har. Den är skriven 
med kyrkans målgrupp. Så, jag har ibland själv slagits av, - Oj, var finns Jesus med i det här 
då? Men, ja och då, då är det ju så att den Gud som man allt mer lär känna genom att jobba 
tolvstegsprogrammet. Det är, ja han är identisk med Jesus. När man börjar studera Jesus. 
Hur var han? Så, så upplever jag att det stämmer. Och jag får en ny, nyupptäckt också av vem 
Jesus är. Och läser man tolvstegsprogrammet så är det en mycket, mycket detaljerad beskriv-
ning av den kristna omvändelsen och helgelsen om man talar i traditionella termer. 
 
Här pratar man inte om något utan försöker göra verklighet av Jesus budskap. Det är handling, 
inte prat. Även ifrån Hudiksvall finns belägg för hur de som arbetar i kyrkan har hittat ett sätt 
att nå utöver den gamla formen genom att använda mer vardagligt språk än ett mer högtra-
vande som skapar avstånd. Den Lila kvinnan har i ett tidigare citat uttryckt detta hur präster 
och diakoner går ner på en vardaglig nivå där religion och religiösa uttryck är borta. Hon ger 
här uttryck för upplevelsen av andlighet istället för religion som verkar vara så förknippat 
med negativitet. Det finns behov av handling och det går inte att bara tala om vad man borde 
göra och hur det borde vara. Den Ljusblå kvinnan som har lång erfarenhet av Svenska kyrkan 
talar även hon i ett tidigare citat om den traditionella gudstjänstformen som präglas av fasta 
mönster. Istället för att läsa om någonting delar människorna med sig av berättelser direkt ur 
livet. 
 
AA liknar ingen traditionell organisation där ledarna kontrollerar rörelsen uppifrån. Det är 
istället ett nätverk där medlemmarna driver rörelsen från botten. AA:s ledning och organisa-
tion är och förblir enklast möjliga för att undvika att en självgående byråkrati och att hierar-
kiska system byggs upp. Denna enkelhet säkrar kontrollen över organisationen i händerna på 
dem den tillhör - tillfrisknande alkoholister som går på möten. Tolvstegsrörelsen ställer prin-
cip framför person.24 Detta påverkar gudstjänstformen sinnesrogudstjänsten. Den blir enklare 
och Jesus som den upphöjde guden får stå tillbaka, det är i stället hans budskap som betonas 
och framstår. I sinnesrogudstjänsten talar man om hur det är, inte om hur man borde vara så-
som den upphöjde, där långt borta. Avstånden till det gudomliga kortas ned genom det som 
dagens människa har gemensamt med människan Jesus för 2000 år sedan, det att vara männi-
ska med behov och känslor. 
 
En annan aspekt av enkelheten ges kanske uttryck i de upplevelser av tristess och formstäm-
ning utan djup beror på att man inte känner till symboler och språk i kyrkan. sig dessa symbo-

                                                 
24 Gorski T. T., 1995, s 22.  
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ler och tolka dem. Har man inte vuxit upp i den traditionella kyrkogemenskapen kan det vara 
svårt att närma 
 
 
3:10 Ärlighet 
 
Ärlighet är något som flera av de intervjuade har uttryckt finns med  i sinnesrogudstjänsten. 
Denna betoning på ärligheten är ett tolvstegsrörelsens bidrag till gudstjänsten. Med ärligheten 
menas att man säger som det är och använder sig av ordet jag istället för man. Genom att an-
vända ordet jag kommer du närmare dig själv och dina känslor. Det är svårt att tala om dig 
själv i tredje person därför att det kan vara svårt att hålla sig till den egna personen och de 
egna värderingarna och då är det lätt att inte fullt ut se verkligheten som den är. Utan denna 
nakna ärlighet kan man inte bli delaktig i en mognadsprocess och ingenting kan ske på djupet 
i den andliga mognaden. Genom att visa på sin egen sårbarhet och därigenom bli delaktig i ett 
sammanhang förmedlas Kristus budskap. 
 
/.../ Hela tolvstegsrörelsen kännetecknas ju av att man säger som det är. Och, och det gör 
att… att det blir annorlunda. Ja, det som skiljer från den ordinarie gudstjänsten… Jag tror 
att, om man ska förstå det måste man känneteckna, veta det som kännetecknar, tycker jag, det 
hela tolvstegsrörelsen är en ärlighet där man säger som det är. Och det, det gör skillnad i 
gudstjänsten. /.../  
 
Denna skillnad son han här ovan beskriver i gudstjänsten genom att man arbetar från där man 
står utan att sätta på sig en fasad genom att exempelvis sätta på sig fina kläder. Detta att byta 
kläder skulle i och för sig kunna innebära att man sätter sig i ett tillstånd eller situation för att 
komma i stämning inför något. De fina kläderna som den Rosa mannen talar om nedan utgör 
istället ett avstånd och ett hinder. Man visar upp sin  bästa sida och inte hur det egentligen 
ligger till, hur det är. Man har en mask som döljer mig och mina inre behov. Kanske är det 
därför det inte går att jobba med sig själv på vanliga gudstjänster på samma sätt för dessa 
människor. Det är en ceremoni även hos församlingen. Det är flera som talar om den här fasa-
den som döljer det egentliga förhållandet. 
 
/.../ Jag skulle vilja säga så här att… Jag är uppväxt, tycker jag, bra ska jag väl inte säga 
men, när man gick till kyrkan på söndagarna så, med föräldrarna, så var det så att man satte 
på sig finkläderna och så blev man tillsagd och sköta sig. Och det här, ja, det är oförargligt, 
men det har fört med sig att, när man går till kyrkan så, så visar man upp sin bästa sida. Då 
visar man inte riktigt upp hur det är. Jag tycker, jag har fått med mig det alltså på något sätt 
och det där är ett arv som spökar… i, i mitt inre så att säga. /.../ 
 
Denna ärlighet i sinnesrogudstjänsten har positiva effekter av att spänning släpper och kan 
slappna av. Vidare gör ärligheten att människor kan mötas på ett annorlunda sätt. Det blir en 
öppenhet där känslor kan tränga fram. Här finns inte heller plats för dömanden eftersom vi är 
lika i de mänskliga behoven. Det blir möten med medmänniskor, som inte blundar för och 
förnekar verkligheten speciellt när den är svår och jobbig att hantera. Detta inger hopp. Den 
Bruna kvinnan illustrerar det så här; 
 
- Det är verkliga möten mellan människor på Sinnesron. Det är ingen fasad. Man ser var-
andra med alla svagheter. Här ser vi varandra på ett ärligt sätt. Generositet och ärlighet! 
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Ärligheten förknippas med ännu en annan positiv effekt där ett slags lugn, sinnesro, infinner 
sig när man säger som det. Det åtgår inte längre någon energi till fasader av olika slag utan det 
finns plats för annat. Den Rosa mannen beskriver det som att lätta en börda eller med hans 
egna ord ett inre reningsbad. Detta hör ihop med vad den Gula kvinna uttryckte med känslan 
av fridfullhet när hon skriver bönelappar. I dem ber man om hjälp att klara ut sin situation på 
olika sätt. Detta att be om något är på sätt och vis ett avslöjande ärlighet om vilka behoven är. 
Den Rosa mannen säger så här; 
 
- Ja, det som är kännetecknande för sinnesrogudstjänsten är ju… den här ärligheten. Och, 
både de här tolvstegsgrupperna och sinnesrogudstjänsten blir ju någon form av… inre re-
ningsbad, skulle jag vilja beskriva det för, för mig, för min inre människa. När jag säger pre-
cis som det är, när jag är som så här ärlig och inte döljer mig. Det är någonting som sker. 
Positivt. Så att jag med, med oerhört lätta steg går därifrån. Det är alltså, får luft under ving-
arna. Det är, det gör att gudstjänsten verkligen ger skäl för namnet… Sinnesro. /.../ 
 
 
3:11 Personligt bemötande 
 
Det personliga anslaget sinnesrogudstjänsterna visar sig kanske framförallt i delningen där 
människor delar med sig av sina personliga erfarenheter av livet. Delningen handlar ofta om 
hur en medmänniska har nått ut ur sin destruktivitet präglad av missbruk. Den riktar sig till de 
som arbetar med att komma ut ur sitt missbruk för att visa att det är en kamp de delar med 
fler, att de är inte ensamma samt ge hopp om tillfrisknande. 
 
Delningen med de personliga vittnesbörderna berör därför de handlar om känslor och varda-
gen och det är sådant varje människa kan känna igen och ta till sig. Det kan bli väldigt starkt 
och känslosamt och avstånd krymper. Det talas inte om vad eller hur någon har gjort eller vad 
man borde göra utan det är någon som talar om hur det är. Genom att tala om eller vad varje 
människa borde göra kan istället skapa avstånd och det avståndet kan göra att det är svårt att 
ta till sig ett budskap hur bra eller dåligt det än må vara. Nuet är färskvara och ska kanske inte 
alltid filtreras genom ålderdomliga förehavanden utan måste kunna relateras till ett dagsläge. 
Här kommer man nära den person som berättar såsom den Rosa mannen berättar; 
 
/.../ det som berörde mig så starkt första gången jag var med på en sinnesrogudstjänst i Staf-
fans kyrka då, var alla de här oerhört personliga böneämnena, där människor rakt ut tar upp 
det de kämpar med i livet. Det är, man kan säga att det är en oerhört livsnära upplevelse. /.../ 
 
Delningen kan uppfattas som mycket upprörande därför att den visar på en verklighet som 
många inte anar eller har erfarenhet av. Därför tror jag att det är viktigt att den som ger del-
ning har haft en längre tid utan sitt missbruk. Det är endast de som har upplevt det själv och 
visat att det går att släppa ett destruktivt beteende som kan ge övriga ett hopp. Det måste fin-
nas förståelse, någon som förstår beroendets språk som kan hjälpa den andre. I annat fall kan 
det bli tal om borde igen och det leder ingen vart. Det måste vara personligt, en livshistoria för 
att göras verkligt. Vidare talas om hur dessa personliga bidrag i gudstjänsten utgör skillnaden 
i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster i motsatts till sinnesrogudstjänsten. Delningen i sin-
nesrogudstjänsten kan jämföras med väckelserörelsens vittnesbörd. Där finns allvar men ock-
så humor men ingen högtidlighet. Det finns plats för känslor. Den Gula kvinnan säger så här; 
 
/.../ Och så att det är någon som delar med sig av sina erfarenheter. Det gör ju inte direkt 
vanliga gudstjänster. Det är ju ingen som pratar om sig och sitt. Utan man läser ur Bibeln 
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och man läser ur psalmer och man ber tillsammans. Det är väl gemensamt att man ber till-
sammans, för det gör vi på sinnesrogudstjänster också. /.../ 
 
Samma kvinna talar om anonymiteten i vanliga gudstjänster till skillnad från anonymiteten i 
sinnesrogudstjänsterna. 
 
- Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver döl-
ja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig 
gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om 
man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de 
andra.  Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara ano-
nym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någon-
ting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, 
det känns så. 
 
Anonymiteten i sinnesrogudstjänsten stödjer känslan av jämlikhet. Den hjälper till att försäkra 
att ingen individs personlighet eller omständigheter bedöms vara viktigare än någon annan 
eller framförallt budskapet om tillfrisknande. Detta jämlika förhållande finns kanske inte tra-
ditionellt inom den svenska kyrkan där den som hade mest status satt längst fram även om vi 
lever på 2000-talet så bär vi arvet från gångna tider med oss. Personligheten göms inte i fina 
kläder där du döljer ditt rätta jag såsom den Rosa mannen berättat hur han upplevde det. Vida-
re är prästens roll annorlunda  i sinnesrogudstjänsten där den begränsas till de handlingar den-
ne har prästvigts till d v s dop, nattvard avlösning o s v. Detta ger plats för fler uppgifter för 
människor att vara delaktig och påverka gudstjänsten. Detta tillsammans med delningen gör 
gudstjänsten mer personlig och prästens roll som opersonlig språkrör minskar. Prästen för-
kunnar inte från en upphöjd och oberörd plattform och han är inte ett opersonligt språkrör. 
Prägeln av personlighet kan också vara det att jag har möjlighet att deltaga i det som händer i 
gudstjänsten på det sätt jag vill. Önskar jag bara sitta ned gör jag det eller vill jag delta aktivt 
gör jag det i stället. Det finns plats för personliga initiativ. Vidare visar budskapet att en rela-
tion med Gud, såsom du själv uppfattar honom på en öppenhet gentemot din högst personliga 
uppfattning och erfarenhet av denne högre makt. Till den måste räknas den personliga vägen 
dit som var och en måste göra på sitt sätt. Rör därför inte den människa Gud arbetar med. 
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4. Diskussion 
 
Den här uppsatsen  handlar om hur olika människors kan uppleva sinnesrogudstjänsten. För 
att nå den personliga upplevelsen har jag intervjuat sju besökare från de sinnesrogudstjänster 
jag själv närvarat vid. Deras upplevelser och uppfattningar har jag kartlagt och sorterat in i tio 
olika kategorier enligt den fenomenografiska metod jag arbetat med. Min utgångspunkt har 
varit att undersöka och kartlägga hur andra människor uppfattar sinnesrogudstjänsten, vilket 
jag gjort och med denna kartläggning har jag uppfyllt frågeställningens första del. Vad det 
gäller frågan om vad som lockar i sinnesrogudstjänsten samt vad denna gudstjänst kan erbjuda 
dagens människor har jag fått mycket personliga, intressanta och innehållsrika svar, vilka jag 
presenterar nedan. 
 
Min kartläggning av intervjumaterialet resulterade i 11 olika kategorier av upplevelser och 
uppfattningar av sinnesrogudstjänsten och denna indelning kan säkert diskuteras och läggas 
upp på annat sätt. Det är ju här som mina egna uppfattningar och upplevelser av intervjumate-
rialet visar sig i på vilket sätt jag bearbetat materialet. De olika upplevelserna av sinnesro-
gudstjänsten som presenteras i uppsatsen stämmer i de flesta fall överens med Recoveryrörel-
sens grundtema. Här finns upplevelser av respekt för den enskilda människan och den person-
liga erfarenheten av en högre makt i livet och här prioriteras relationer och samtal istället för 
teologiska utläggningar och traditionella aktiviteter. Brommadialogens ambition att nå ut till 
de som känner sig främmande i kyrkan visar sig här ha lyckats. Den här nya formen av guds-
tjänst möts naturligtvis av kritik såsom det finns uttryck av i detta arbete. Eftersom de flesta 
av mina informanter har en relation till tolvstegsrörelsen samt att jag intervjuat sinnesroguds-
tjänstbesökare och inte gudstjänstbesökare överhuvudtaget, visar sig en större kritik mot guds-
tjänstformen inte som den skulle kunna göra i annat fall. 
 
De rapporter som publicerades i början av 1980-talet som beskriver det dåliga engagemanget i 
kyrkan verkar genom sinnesrogudstjänstens form funnit en väg tillbaka. Att bryta den tradi-
tionella gudstjänstformen och istället se med öppnare ögon på vad som sker nu. Sinnesroguds-
tjänsten utmanar traditionella gudstjänstformer i Svenska kyrkan med sin personliga prägel 
och engagemang. Kristendomens betoning på det individuella har trängt ut dess egen form. 
Det är dags för förnyelse med andra krav där ifrågasättande, delaktighet och personligt enga-
gemang får större utrymme. Denna nya form hämtar sin näring från människan själv och hen-
nes behov. Den ursprungliga liturgiska formen där rörelse och dialog hade sin naturliga plats 
har börjat uppmärksammas igen, kanske en slags revitalisation. 
 
En aspekt på dagens situation är att vi människor är informationskonsumenter som passivt tar 
emot vad som erbjuds. Eftersom kyrkans symbolspråk och ritualer kan te sig främmande för 
många i dagens samhälle känner sig människan inte engagerad i det som händer. När erfaren-
heten inte längre stämmer med de symbolerna hamnar den religiösa traditionen i kris, vilket vi 
kan skönja i dagens samhälle. 
 
Vad det gäller kyrkans dragningskraft på människor har den nog i sinnesrogudstjänsten hittat 
en form som svarar mot dagens människas behov. Den gemenskap som verkar uppstå mellan 
människor som får dela det gemensamma, där det personliga engagemanget står högt i kurs 
får även effekter som ökad solidaritet i samhället. Det handlar om relationer. Ska vi nå någon 
förändring i samhället får vi börja från botten och här finns en modell för ett sådant arbete 
som skulle kunna användas på vitt skilda områden. 
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I mitt möte med dessa människor upplever jag det som om jag närmat mig ett mycket angelä-
get område. De har generöst delat med sig av sina erfarenheter helt rätt enligt tolvstegsrörel-
sens princip, där du kan endast behålla det du delar med dig av. Svaren är ofta genomtänkta 
och medvetet reflekterade. 
 
Det är det personliga engagemanget som gör att jag uppfattar det som ett mycket betydelse-
fullt och viktigt område. Vad som lockar och gör tolvstegsrörelsens budskap intressant för 
många människor idag, är vad vi i alla fall delar med varandra, våra behov, vårt känsloliv och 
tankar kring det. Det finns något gemensamt i människors sökande efter mening och dilemmat 
med smärta, sorg och mänsklig otillräcklighet, vilket kan vara svårt att hantera utan fungeran-
de mentala redskap. Redskap som vi fått med oss mer eller mindre på vår resa genom livet, 
som vi också ständigt måste förvärva och underhålla för att hantera olika situationer. 
 
I dagens snabbt förändrande samhälle med allt större påfrestningar med arbetslöshet, stor be-
lastning på dem som har arbete där nedskärningar är en vardag och fokusering på vårt värde 
som producenter, medför stora påfrestningar för individen. Det kan därför finnas för lite tid 
för reflektion även för dem som inte har någon form av missbruksrelaterade problem och följ-
den blir att vi förlorar kontakten med oss själva och i ett djupare perspektiv kontakten med det 
fördolda där vi kan finna en personlig mening med hur vi lever och vad vi gör. Detta fördolda 
eller den högre makt som tolvstegsrörelsen säger kan te sig och se ut hur du vill, vilket möj-
liggör ett personligt sökande och en personlig andlighet. Vad tolvstegsrörelsen gör är att ge 
konkreta redskap hur människan kan göra för att närma sig själv igen och det är detta arbetsätt 
som ligger till grund för sinnesrogudstjänstens utformning och funktion. Jag tror att det är 
detta faktum som förklarar sinnesrogudstjänsternas stora besökarantal och popularitet även 
utanför tolvstegrörelsen, då det handlar om hur det är att vara människa och inte en viss sorts 
människa. 
 
Sinnesrogudstjänstens öppenhet vad gäller den personliga andligheten verkar ha en stor bety-
delse för att få människor att närma sig kyrkan som institution. Jag får uppfattningen om att 
dess historia kantad av världsliga maktspel och som en miniatyr av den sociala strukturen där 
hierarkin har sin givna plats, har betydelse för den människa som redan upplever att hon be-
finner sig utanför samhället på något sätt. Kyrkans historia är ej förtroendeingivande och upp-
levs som en sluten entitet på något sätt. Jag tror att det är viktigt att titta på upplevelser och 
uppfattningar på flera plan. Om jag i mitt andliga sökande får en ingivelse att besöka en guds-
tjänst med denna uppfattning om kyrkan och dess aktiviteter, medvetet eller omedvetet, och 
befinner mig i ett stadium, medvetet eller omedvetet, där jag är gränsöverskridare, blir det ett 
möte då? Jag tror inte det, det verkar inte så. 
 
Det finns ett medvetande kring denna problematik även hos den vane kyrkobesökaren. På 
båda sidor verkar det dock finnas en tanke om högt och lågt, ett slags värderingssystem grun-
dat på de som är bra och de som inte är bra. Denna tvära kurva måste göras mer balanserad 
där dessa värderingar suddas ut för att ge plats åt människan och hennes andliga sökande som 
hon är och där hon är. Denna anonymitet vad det gäller social status i sinnesrogudstjänstens 
pedagogik gör att titel och yrkesmässiga prestationer är av underordnad betydelse. John Rawls 
rättviseprincip känns här mycket närvarande. Där han menar att den enda möjligheten att for-
mulera moraliska principer för fördelning och det goda i samhället  är att vi tänker oss in i en 
situation där vi inte känner till våra sociala status i samhället. Då skulle vi ta ställning för dem 
som har det sämst i samhället, den person vi själva skulle kunna vara. 
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En annan viktig iakttagelse i sinnesrogudstjänsten är hur besökarna upplever en närvaro i det 
som sker där det talas om hur det är. Till skillnad från Svenska kyrkans gudstjänst som kan 
upplevas att där predikas det om hur det borde vara och nu är det ju ändå så att förändring 
börjar med ett medvetande om var vi är nu för att kunna plöja väg för framtida förhoppningar. 
Vi lever i ett snabbt samhälle där relationer mellan individer förtingligas i det att det ska gå 
snabbt och effektivt. Vi fjärmar oss från det som bidrar till utveckling - relationer. I ett sökan-
de efter andlig näring och engagemang bemöter vi kyrkan och den upplevs som ett förstelnat 
system där individen reduceras till en passiv lyssnare och får inte det engagemang hon söker. 
Här kommer sinnesrogudstjänsten in med ett stark betoning på just engagemang och delaktig-
het. Därav är sinnesrogudstjänsten så positivt idag eftersom den svarar mot detta behov hos 
många människor i dagens samhälle. 
 
Jag kommer att tänka på Hegels lag om förändring, den dialektiska processen. Allt som exi-
sterar är frukten av en process och varje komplex situation innehåller i sig själv element som 
är i konflikt med varandra och vilka har en destabiliserande verkan på varandra. En ny situa-
tion uppkommer som efterlämnar och bevarar element ur båda dessa motverkande krafter in  i 
den nya situationen. Denna process håller kontinuerligt på och inget förblir detsamma och 
resultatet blir hela tiden en ökad medvetenhet och självkännedom. Kunskap inom ett område 
blir därför en kunskap om  en förändringsprocess. Applicerar man detta på sinnesrogudstjäns-
ten blir denna en syntes av AA-rörelsen budskap och kyrkans själavårdstradition. Det går i 
intervjuerna att ana konflikterna mellan den traditionelle kyrkobesökaren och tolvstegsmed-
lemmen som möts i den nya formen av gudstjänst. I sinnesrogudstjänstens medvetandegöran-
de om individens egna känslor, konflikter inom sig själv samt betoning på en fördjupad rela-
tion med dig själv och en större kraft utgör en motsatts individens förnekelse där ingen ut-
veckling sker. 
 
Hegel säger vidare att människan när hon bygger upp en civilisation själv skapar institutioner, 
regler och idéer som sedan blir en tvångströja för henne. Det blir någonting utanför henne fast 
hon skapat det själv. Kyrkan uppfattas hos flera av de intervjuade som sluten, stillastående 
och föråldrad och ska den kyrkliga institutionen förbli på något sätt bör den söka dialog med 
andra såsom i sinnesrogudstjänsten, eftersom kyrkans inflytande på andra världsliga områden 
inte finns längre som gör att människor söker sig dit. Vidare säger Hegel projicerar människan 
exempelvis de egenskaper de helst vill ha på en allsmäktig Gud och betraktar sig själv som 
den usle motsatsen som inte når upp till dessa ideal. Gud och människan har i själva verket i 
detta sammanhang samma ursprung. Visst kan de vara så i många fall. Det är relationen med 
oss själva, med våra egna tvångströjor och barriärer vi ska söka läka och det arbetet börjar vi 
genom att medvetandegöra var vi är nu och det är här som skillnaden ligger mellan Svenska 
kyrkans gamla gudstjänstformer och denna nya ligger framförallt, upplever jag. Det är i ärliga  
relationer som en känsla av magi kan uppstå och vad gör vi när vi fattas dem? Vi kan hamna i 
destruktivt tänkande och handlande och följden kan bli missbruk av något slag. 
 
Vidare finns funderingar till det djupa engagemang flera ger uttryck för i sinnesrogudstjänsten 
och om detta möjligtvis beror på ett utbyte av beroende? Är engagemanget såsom depriva-
tionshypotesen säger ett uttryck för social eller psykologisk otillräcklighet? Svaret är givet i 
varför det finns ett engagemang i AA och vidare i sinnesrogudstjänsten överhuvudtaget. Jag 
tror inte att detta går att belägga som något speciellt för det personliga engagemanget gene-
rellt, men naturligtvis kan det förekomma och då när en människa inte orkar möta sitt inre för 
att det är för smärtsamt. Vidare är tolvstegsrörelsens bidrag stort i sinnesrogudstjänsten, men 
passar denna form alla? I ett övergångsskede från missbruk till tillfrisknande är ett djupt en-
gagemang nödvändigt för att inte trilla tillbaka. Detta talar de intervjuade om, men många 
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upplever att intensiteten i engagemanget övergår i en mer balanserad form så småningom. Här 
kan tilläggas hur de som uppfattat den ordinarie gudstjänsten i Svenska kyrkan som farlig på 
något sätt såsmåningom tappar sin hotbild. 
 
Sex av de sju intervjuade är kvinnor och på vilket sätt  kan detta ha påverkat uppsatsens resul-
tat. Detta föranleder en vidare undersökning vad gäller ett genusperspektiv i problemställ-
ningen. I detta fall är intervjuunderlaget för litet, men man kan ifrågasätta mig och mitt när-
mande till dessa personer. Är det så att jag lättare söker mig till kvinnor än män därför att jag 
är kvinna och att detta på något sätt påverkar mitt val. Jag tror det är viktiga frågor att ställa 
till sig själv när man planerar att göra en undersökning med människor. 
 
I detta fall kan det ha handlat om igenkännande och en vana att tala med kvinnor om känslor o 
s v. Nu tror jag inte detta är hela sanningen då det inte varit alldeles lätt att få människor att 
ställa upp på intervjuerna. På något sätt uppfattar jag det som det som står över ett genusper-
spektiv är tolvstegsrörelsens budskap att du endast kan behålla det som du delar med dig av. 
Ändå kan jag inte låta bli att fundera över det faktum att kvinnan i andra sammanhang exem-
pelvis i kristnandet av Norden haft en roll som initiativtagare. Kan det vara så här? 
 
Avslutningsvis har det varit mycket spännande att få ha träffat och arbetat med dessa männi-
skor. De har genom att så generöst delat med sig av sina erfarenheter lärt mig mycket om 
människan vilket i och för sig fått mig att än en gång inse vad lite jag vet, men det är gott så. 
Jag vill tacka dem för deras medverkan som gjort mitt arbete möjligt. Det jag bär med mig är 
hur oerhört viktigt känslor och om relationer är, vilket på något sätt är livet självt. Det är 
spännande hur arbetet eftersom det inte följer en upplagd hypotes växer fram och blir någon-
ting nytt och eget. En iakttagelse i arbetet är hur vi människor avgör innehåll och skapar me-
ning i relationen mellan oss själva och det som hon betraktar och upplever, i detta fallet sin-
nesrogudstjänsten. 
 
 
4.1 Sammanfattning 
 
Genom att använda den fenomenografiska metoden har jag i denna uppsats kartlagt och bear-
betat det intervjumaterial jag fått av de sinnesrogudstjänstbesökare jag mött. Via de 11 kate-
gorier jag arbetat fram går det att få en uppfattning av hur skilda upplevelser av och kring 
sinnesrogudstjänsten kan se ut. När jag analyserat kategorierna har jag mött ett stort och posi-
tivt engagemang i sinnesrogudstjänsten som grundar sig på denna gudstjänstforms välkom-
nande och personliga prägel där delaktighet, ärlighet och ointresset för världslig status har sin 
givna plats. Denna form i gudstjänsten upplevs av ofta deltagarna som en stark kontrast till 
Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster, där de ofta upplever ett främlingskap. De rapporter 
som Harry Månsus tog del av i slutet av 1980-talet, som visade på det minskade intresset för 
kyrkan och dess aktiviteter ledde till grundandet av sinnesrogudstjänsten, vilken har vuxit i 
popularitet alltsedan starten 1992. Månsus önskade dialog med de utanför den kyrkliga sfären 
som sökte andlighet. Denna handling att sträcka sig utåt och inte fortsätta stänga in sig i en 
traditionell institutionell miljö gör att människor som söker andlighet har möjlighet att närma 
sig kyrkan idag. Det är en handling, något mellan två eller flera parter och det handlar om 
relationer på många plan, mellan människor eller den enskilda människan och hennes andlig-
het, genom vilka vi växer som människor. Denna form av gudstjänst bejakar människans 
känsloliv och ansvar över sina handlingar och liv utan fördömande vilket manar till process 
som i sin tur medför en dynamik och inte ett stelt förhållningssätt. Detta för med sig att män-
niskan känner sig levande och delaktig, vilket inte alltid upplevs i dagens samhälle. 
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Upplevelser av sinnesrogudstjänsten 
 

Personliga intervjuer 
 
 
När jag arbetade med intervjuerna och började mitt arbete med att dela in de olika utsagorna i 
olika kategorierna färglade jag varje enskild intervjutext för att lättare skilja på dem. Färgvalet 
grundar sig på min egen uppfattning och upplevelse av varje person vid intervjutillfället. Var-
je person har därför fått en färg istället för ett annat personnamn för att hålla deras identitet  
anonym och skydda deras integritet. 
 
 
Ljusblå, Hudiksvall 
 
Fru Ljusblå är 74 år och är ensamstående. Hon har varit engagerad i kyrkan sedan barnsben. 
Hon bor i dag i centrala Hudiksvall och är engagerad som kyrkvärd i Jakobs kyrka, Hudiks-
vall. Hon besöker kyrkan så ofta hon har möjlighet. 
 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 
 
- Det gör jag ju för det att jag tjänstgjort, på så gott som varenda sinnesrogudstjänst. När de 
har varit här i Hudiksvalls kyrka. När det är i de andra kyrkorna är det lite svårt att komma när 
man inte har något att åka med. Jag var satt som kyrkvärd och drog med mig mina barn och 
barnbarn, fast de inte var så gamla. Jag går när jag tjänstgör, men det har vart på de flesta  i  
Jakobs kyrka. Jag går så ofta i kyrkan annars ändå. 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Jag är så mycket i kyrkan vanligtvis, så jag går när jag arbetar. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Först i början, för kanske 6 år sedan, tyckte jag det vart så stökigt, hemskt stökigt! De satt 
stilla förutom vid pausen. Då sprang de ut och rökte och så. Jag tyckte de var så högljudda. 
När de steg upp och presenterade sig och sa` -Hej, jag heter Kristina och är alkoholist! Och 
sen när alla svarade högt Hej! Och en utsträckt hand. Då vart det stökigt. Jag får ingen sinnes-
ro för att det var så bråkigt. Ändå tycker jag att när de berättar sina historier om sitt liv och 
sången är jättebra.  Det är lugnare nu. Det är mycket bättre. Jag tog åt mig av deras berättel-
ser, och det gav mig ingen sinnesro. Idag störs jag inte lika mycket av deras berättelser. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Ja, det skiljer ju ganska väsentligt. För att, kyrkliga ritualen går ju efter ett visst schema, 
alltså en söndagsgudstjänst eller en nattvardsgudstjänst. Men det här var ju liksom mera fritt, 
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kan man säga, för att det lästes ju inga evangelietexter eller någonting inte. Utan … det var 
någon som sjöng och gick fram och berätta sitt liv. Man blir beklämd! det blir man. Men man 
blir också samtidigt väldigt lättad när de kan tala om hur de har kommit ur det hela. 
På en vanlig mässa, ta en söndag, då får man ett program att följa där allt står. Jag går i kyrkan 
för att få ro och naturligtvis för att jag tror. Jag glömmer att jag har ont, jag är reumatiker, när 
jag sitter där och det inföll sig inte i början, men idag kan jag uppleva den ro där min värk 
försvinner även på sinnesrogudstjänsten. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- På de sista sinnesrogudstjänsterna har det varit väldigt lugnt och fint. Det beror på vilken 
präst det är naturligtvis, om han kan lugna ner. Jag upplever ingen skillnad alls idag. Det går 
ju som sagt var inte att beskriva för en vanlig gudstjänst går ju efter… normer och ritualer. 
 
 
6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den sammanhåll-
ning det blir. Positivt är det ju för dem som går dit. Och de, jag tycker att de är väldigt duktiga 
när de stiger opp och berättar… hur det har varit och hur de har kommit ut, ur det. Genom 
tolvstegsprogrammet har de kommit in och fått hjälp och blivit ledda till kyrkan är positivt. 
De har fått en annan uppfattning än att kyrkan är hög och dömande. 
 
 
7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Jag tror inte jag kan säga något negativt. Bra för att de som inte varit missbrukare får höra 
hur andra har haft det och kommit tillbaka. Idag är det mer sinnesro. Inte nu på slutet har jag 
ju upptäckt…har det varit något negativt. Från början var det väl egentligen det, för det var så 
lössläppt allting. Rände och kuta ut och in och allt möjligt… 
 
 
8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
- Nej det tycker jag faktiskt inte. Man kommer som man är om man går på en vanlig guds-
tjänst också. Det är väl just när man… ska tjänstgöra, som kyrkvärd, som man kanske klär sig 
lite mera värdigt, så att säga. För det är väl kutym det, att man gör det. Men att gå i kyrkan, då 
går man som man är alldeles. 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det tilltalar mig det mycket de här som var så frimodiga och gick opp och prata. Det att 
människor har kommit ur sitt missbruk och att kyrkan har tagit hand om sinnesrogudstjänsten 
tillsammans med tolvstegsprogrammet. 
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10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Jag går till kyrkan varje söndag. Inte nu när jag har haft gips i tre månader knappt tagit mig 
utanför dörren, men annars. Sedan går jag på den lilla onsdagsmässan. Den är så lugn och fin. 
Här får alla deltaga. Prästen sätter boken i hand på någon och så läser den personen bönen. Nu 
för tiden får församlingen delta mer än förr. Det var länge sedan kyrkan hade sinnesrogudt-
jänst. Jag tror de är olika församlingar i bygden som har den numera. I Delsbo vet jag och i 
Bjuråker har de haft med. Jag går till kyrkan ändå. 
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv? 
 
- Ja, faktiskt. När jag ska hinna med, det är så mycket ibland. Då säger jag till mig själv  -Sätt 
dig ner och ta sinnesrobönen! Och så gör jag det. Ja, man kan tackla en… om man möter nå-
gon som är lite på vingeln´ , så kan man tackla dem på ett annat vis. Och ja vet att det är ingen 
ide, att bli elak. Utan man får skratta med dem, och prata lite med dem, och fråga hur de kän-
ner sig… och hur de känner sig när de är nykter. 
 
 
12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle? 
 
- Ja, det tas upp mycket om dagens svårigheter i predikningarna.  Jo, det tycker jag. Kyrkan 
har förändrat sig på det viset. Det går inte att stänga… in sig i en  krets bara inte… utan det är 
för alla människor. 
 
 
13. Vad betyder sinnesro för dig? 
 
- Det betyder att jag går in i mig själv och att jag inte ska fördöma människor. 
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Rosagrå, Gävle 
 
Denna kvinna är 44 år, bor i Gävle, och har ett förflutet i tolvstegsrörelsen som hon kommit i 
kontakt med genom sitt forna missbruk. Hon är engagerad i sinnesrogudstjänsterna och deltar 
där med b l a bönläsning. 
 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 
 
- Det är ett under att jag gick dit för jag var rädd för kyrkan och gudsbegreppet. Den straffan-
de guden, vad hade jag där att göra? På AA gick snacket och Jan-Erik var där på AA någon 
gång och ville involvera AA i sinnesrogudstjänsterna. Det var så jag fick höra talas om det. 
Jag satte mig alltid på samma plats tillsammans med samma människor för att få trygghet. 
Mina AA vänner gick dit, mina enda vänner. 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Sedan första gången. Jag har missat kanske 2 gånger. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Från första gången till idag skiljer det sig milsvida, vilket har med min gudsuppfattning att 
göra. Det var svårt att lita på någon annan än mig själv, som jag dessutom inte kan se eller ta 
på.  Ensam är stark, trodde jag på. Hoppade över Gud i sinnesrobönen till dess att jag förstod 
att Gud var såsom jag själv uppfattade honom. Jag ville våga tro. Jag ville ha något som kyr-
kan kunde ge. När jag först klev in på AA-mötena såg jag att hos vissa fanns det något i 
blicken som jag ville ha. De visste något som jag ville ha. Religion och andlighet är olika sa-
ker. En atmosfär där man kan låta sina känslor få komma. Att uppleva detta tryggt med andra. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Idag har jag inte så stora problem med vanliga gudstjänster. De vanliga gudstjänsterna är så 
tråkiga och djupa. När Biskopen var här på sinnesrogudstjänst tyckte han att det var en häftig 
upplevelse,  han sa  - är det så här vi ska få Svensson till kyrkan! Det beror på prästen. Det är 
för mycket gamla gubbar. Tro och humor kan hänga ihop. Bengts ordinarie gudstjänster är 
roliga. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- För mig är det en stor skillnad. För det första är sinnesrogudstjänsten anknuten till den jag 
är. Det har med min identitet och min sjukdom att göra. Det blir inte lika svårt att komma 
innanför kyrkportarna. Då är det så enkelt. Vanligt folk kan reagera på att jag går i kyrkan 
men med mina sjuka vänner blir det naturligt. Jag kan identifiera mig med andra som går där 
och så är det fortfarande. På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. På vanliga 
gudstjänster blir det djupt och tungt. Det vanliga bibliska tugget, det monotona. För mig är det 
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så. Kanske också beroende på vilken präst det är, någon som det är mer humor och fart i, då 
blir det lite mer likt Sinnesrogudstjänsten. Även om jag har en tro idag går jag inte lika ofta på 
högmässa. I högmässan sitter jag på arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig 
delaktig. Då blir inte kyrkan så farlig på något sätt. Gud blir inte farlig eller obehaglig. 
 
 
6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det är känslan av gemenskap. Att hitta sig själv, Eva eller Anna som man kommer dit för att 
söka i gemenskapen. Ensam är stark är borta. Gemenskap och  andlighet. Jag har gått från 
mörker till ljus. 
 
 
7. Vad upplever du är negativ med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Jag skulle vilja att någon kunde gå upp och berätta lite. Jan-Erik pratar ganska lång stund 
ibland och kanske någon annan kunde berätta något. Till exempel om sin andlighet, hur det är 
att leva nykter. Allt är så inrutad och det har vi inte velat rucka på och så ska det vara, men 
någon gång i halvåret eller så… Mer och mer har Jan-Erik delat ut småsysslor till oss. 
 
 
8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
- Ja, definitivt. 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Gemenskapen och delaktigheten. Spontankören är viktig. Att våga synas och höras, det är 
många bitar det handlar om. Förbön är viktig. Det är mitt sätt att få uttrycka mig i kyrkan, att 
våga. 
 
 
10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Det är stort. Förr existerade jag bara. Här är jag med  i livet. Det går inte att sätta ord på det. 
Att få tillgång till alla sina känslor, att få gå från mörker till ljus, från isolering till gemenskap, 
från självförakt till kärlek. 
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv? 
 
- Mm, det handlar om allt det här att fokusera på jaget, tycker jag. Mycket handlar om sinnes-
robönen att be Gud om hjälp när jag hamnar i situationer i livet. Det har jag lärt mig att an-
vända mig av. Det är mycket. Att vara god, liksom… Att vara god mot andra som att vara god 
mot sig själv, att inte kliva in där jag inte ska kliva in. 
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12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle? 
 
- Sinnesrogudstjänsten ligger steget före samhället i övrigt. Det finns ett behov av sökande. 
 
 
13. Vad betyder sinnesro för dig? 
 
Oj, det är stort det, Fantastiskt stort! Sinnesro för mig, Det är att vara jordad på något vis. Att 
ha ro i både själen och i kroppen på något sätt. Har jag sinnesro då har jag andligheten och det 
samarbetar. Det är dagsvara för mig. Jag lär jobba på det varje dag. Jag tar den här morgon-
stunden och sinnesrobönen och tackar varje kväll för den här dagen. Lägger jag mig med 
”Fan, vilken dag!” så vaknar jag med det med. Annars somnar jag som jag lagt mig och då jag 
kan jag underhålla det, lever jag i sinnesro och andlighet. 
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Brun, Gävle 
 
Denna kvinna är 46 år och har kommit i kontakt med sinnesrogudstjänsterna genom sitt med-
beroende. Hon bor i Gävle. 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 

 
- Jag hade gått i terapi i ett halvt år ungefär och kuratorn pratade om sinnesrogudstjänsten och 
jag gick dit själv. Jag, en välartad kvinna i mina bästa år bland dessa trasiga människor. Vad 
fan, menade Emma med att jag skulle gå hit! Efter halva gudstjänsten insåg jag att jag är lika 
trasig i hjärtat som de andra är. En källa till gemenskap. 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Alltsedan första gången. Det är inte många gånger jag missat, kanske 5 gånger. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det har växlat. Jag tänker ofta på hur det var den här gången. I en lång period kunde jag bli 
ledsen, avspänd, trött osv. Jag har varit i en gemenskap där. Sedan, en period, skulle jag vara 
duktig, men inte nu längre. Nu bara deltar jag. Jag har vuxit i det. Avspänd och förväntansfull. 
Har lätt till skratt. Det växlar med måendet. Jag har till och med gråtit över Harry Brandelius 
Fiskargubben !!I tolvstegsprogrammet har jag rätt till mina egna upplevelser och min känsla 
för mig. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Jag gick till kyrkan innan terapin. Stort behov av att vara delaktig, vilken sinnesrogudstjäns-
ten är öppen för. I min församling i Staffan vill man också återskapa härligheten - festen. För-
samlingen ska vara församling och delaktig. Skillnaden är antalet människor som kommer och 
att det är människor i alla åldrar på sinnesron. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- För mig att det är starkare på sinnesron för det mesta, för att vi är så många. Det finns en 
gemenskap som inte finns i den vanliga gudstjänsten. Det som jag kan känna är lika, är att för 
mig är gudstjänsten och sinnesron mitt möte med Gud, och det mötet kan vara lika starkt på 
sinnesron som på den vanliga gudstjänsten. 
 
 
6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Känslan av gemenskap. Det är det. Starka känslor alltid. Starka känslor av sorg och glädje 
och det tycker jag om. Vi skrattar mycket. Läsa sinnesrobönen och hålla varandra i handen. 
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7. Vad upplever du är negativt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Nej, jag vet faktiskt ingenting. 
 
 
8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
 
- När jag började gå i gudstjänst tyckte att jag kunde komma som jag är på sinnesron, men nu 
tycker jag inte att det är någon skillnad. Jag behöver inte gå i gudstjänst för att prestera och 
den känslan har jag på båda ställena. 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Att få höra att andra människor har samma behov och problem som jag. Det mycket känslan 
av gemenskap. Att jag kan ge och jag kan få, och det kan vara olika gånger, beroende på vil-
ket behov jag har. 
 
 
10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Det är verkliga möten mellan människor på sinnesron. Det är ingen fasad. 
Man ser varandra med alla svagheter. Här ser vi varandra på ett ärligt sätt. Generositet och 
ärlighet! 
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv? 
 
- Ja, jag försöker att använda det har jag lärt mig i tolvstegsprogrammet, liksom det jag får 
från sinnesron. Att möta människor på ett ärligt sätt och att respektera, men att jag själv kan 
göra mina val. 
 
 
12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle? 
 
- Är det någon kyrka som gör det så är det sinnesron som möter människor där de är. Det är 
brist på andlighet och samhörighet. Det klarar inte min församling, av att fylla även om man 
försöker, eftersom det är så få besökare. Många andra församlingar försöker inte ens. 
 
 
13. Vad betyder sinnesro för dig? 
 
- Hm... Ja, en stark känsla av lugn och en känsla av att jag duger som jag är, att jag är bra som 
jag är kan man kanske säga. 
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Lila, Hudiksvall 
 
Denna kvinna är 45 år och bor i Hudiksvall och har kommit i kontakt med sinnesrogudstjäns-
ten i behandlingsarbete med sitt medberoende. Hon är även aktiv i  Jakobs församling i Hu-
diksvall. 
 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 
 
- En lång historia som jag ska försöka göra kort. Efter en kollaps -95, efter alla tragedier ham-
nade jag i en medberoendebehandling… och där det ingick en sinnesrogudstjänst. Jag var som 
en trotsig femåring. Jag skulle inte gå. Jag har aldrig accepterat en högre makt, eller Gud, men 
fick så lov att följa med. Jag var skitförbannad och slet åt mig lite papper och penna som man 
fick.  Jag höll armarna i kors så här och så blev det paus och man skulle skriva en bön på en 
lapp. Vad ska jag skriva? Skriv vad du känner sa de. Jag blev arg, vaddå skriva vad jag kän-
ner. Skriv att du är förbannad då, sade de. Jag skrev något på lappen, jag minns inte längre 
vad, nåt´ var det. Under uppläsningen blev jag alldeles lugn, jag som var så upprörd. Det por-
lade från mitt huvud genom hela kroppen ned till fötterna. Sedan dess har jag gått. 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Jajamän, det gör jag. Varje gång, som det är… försöker jag i alla fall. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ja, mycket givande. Jag känner ro och frid. Man känner sig hemma, därför att det är alla 
sorters människor. Man blir accepterad för den man är. Det är inte stämpeln av en religiös 
gudstjänst. Utan… det är ju mest då för… vanliga, ja oss, alldagliga människor som har pro-
blem. Närheten till en högre makt känner man enormt. Jag känner mig hemma därför att när 
man har delning känner man igen. Det finns andra som mig. Ensamheten känns mer i en van-
lig gudstjänst. Man förstår språket, det vardagliga. En helt annan gemenskap. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Det vardagliga i sinnesrogudstjänsten. Olika människoöden som tas upp samtidigt som and-
ligheten. Välsignelsen som Jakobs kyrka har berör mycket. Kön är enorm. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- Man vågar vara sig själv på en sinnesrogudstjänst. Här kommer jag, så här är jag och jag 
behöver inte sätta på mig någon mask. Hur jag än, är jag alltid välkommen. Idag upplever jag 
det välkomnande även på de vanliga gudstjänsterna än förr. De som jobbar på St : Jakob har 
alla ett mycket välkomnande sätt till skillnad från Bjuråker och Delsbo. Mina positiva upple-
velser från sinnesrogudstjänsterna har satt sina spår på hur jag känner. 
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6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det första som slår mig är att man blir bekräftad för den man är. 
 
 
7. Vad upplever du är negativt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Nej, inget negativt. 
 
 
8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
- Ja, förut tyckte jag det. Men inte nu längre. 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Präster och diakoner går ner på vår nivå. De är insatt i det här med tolvstegsrörelsen. Utan 
prat om religion och religiösa uttryck. Katarina är en vardagsängel. Man blir accepterad. Det 
finns förståelse. 
 
 
10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Jag måste bara ha det! Jag känner en trygghet i det. Det är nog det jag känner. En stor och 
fin trygghet bara. 
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt vanliga liv? 
 
- Ja, till mig själv i mitt vanliga liv. Inte enbart sinnesron men tillsammans med behandling. 
Behandling och sinnesrogudstjänsten klara sig inte utan varandra. Själ, kropp och ande hör 
ihop. Det räcker inte med att bara sköta kroppen. 
 
 
12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i samhället? 
 
- Ja, lite grand tycker jag det, men även i vanliga gudstjänsten. Vid en vanlig mässa uppmana-
des vi att till en visa att hålla om oss själva. Prästen sa att det är så sällan vi håller om oss själ-
va. Folk tittade sig omkring och tyckte det var konstigt. Man kan ju tolka texten som man vill. 
Det behöver man mer av. 
 
 
13. Vad är sinnesro för dig? 
 
- Oj! Sinnesro för mig. Att jag inte har några motstridiga tankar inombords, varken mot den 
ena eller det andra... och de stunderna är inte många. 
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Orange, Hudiksvall 
 
Denna kvinna är 35 år gammal och ensamstående mor boende någon mil utanför Hudiksvall. 
Hon har kommit i kontakt med dessa gudstjänster genom f d makens arbetsnarkomani. 
 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 
 
- Det var för att jag gick på en anhörigvecka, för att jag har varit gift med en arbetsnarkoman. 
Och, då fick jag tips om sinnesrogudstjänster där då. Så då åkte jag och besökte en. 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Ja, det har blivit ungefär fem gånger bara. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ehm,... då första gången när jag gick, då satt jag och grät nästan hela tiden och det var jätte-
skönt. Ja, en jätteskön upplevelse. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Jag tycker att det är mycket enklare, öppnare. Hm... En andlighet som jag liksom inte upple-
ver alla gånger i vanliga gudstjänsten, tyvärr då. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- Ja... Det är känslan. Det känns liksom här inuti, i magen. Att de känns friare, öppnare 
 
 
6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ja, det är ju den hära enkelheten. 
 
 
7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten? 
 
Ja, det är ju det hära att det är olika sinnesrogudstjänster då. De som AA själv har, de upplever 
jag så här att de är enkel. När kyrkan själv har sinnesrogudstjänster då upplever jag  liksom att 
det är ungefär som vanliga gudstjänster, tyvärr då. Då blir det, det här stela och trista, det här 
formstämningen liksom , ja lite tråkiga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det beror på... 
Det har blivit mycket makt och kontroll liksom i kyrkan. 
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8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
- Ja..! 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ja, det är ju samma svar igen det. Enkelheten, öppenheten, andligheten, glädjen, friheten. 
 
 
10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Ja, det var ju det hära. Det är ju att... Den sista sinnesrogudstjänsten jag var på, den tyckte 
jag var. Det var kyrkan själv som stod för den och den tyckte jag inte gav så mycket. Jag tyck-
te det kändes som att gå på vanlig gudstjänst. Det är ganska tråkigt och stelt och förutsägbart. 
Sången tyckte jag var jättefin, vacker. Den gav mig något. Så nu tänker jag inte gå på fler. 
Utan jag tänker nog kolla upp om det är AA själv som håller i det då eller om det är kyrkan. 
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv? 
 
- Nu känner jag att jag har ganska mycket sinnesro i mitt hjärta då, så egentligen har jag inte 
sånt här jättestort behov av liksom och gå. Men ibland har man ju dagar som man är ledsen, 
man stressar väl. Då kan det vara skönt och gå dit och sätta sig och få tillbaka den hära sinnes-
ron i hjärtat då. Nej, inget specifikt så heller. Jag tror på Gud och känner att jag har Gud i mig. 
Det finns där hela tiden. Kommunikationen. 
 
 
12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle? 
 
- Nej...! 
 
 
13. Vad betyder sinnesro för dig? 
 
- Sinnesro för mig, det är att ha frid, harmoni och balans. Det är  att må bra. 
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Gul, Hudiksvall. 
 
 
Denna kvinna bor i Hudiksvall och har ett förflutet i ett missbruk som hon genomgått behand-
ling för. Hon är 47 år gammal och har ett stort personligt engagemang i sinnesrogudstjänster-
na. 
 
 
1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst? 
 
- Det var ju för att jag skulle få bättre tillfrisknande. För att jag kände mig orolig. Och där fick 
jag liksom den här sinnesfriden av någonting. Ibland var det ju olika teman, förlåtelse och... 
jag har jobbat mycket med det och rädslor och så. Då kunde jag ju få lite mera hjälp på vägen, 
som förstärkte den där inre upplevelsen av att få den här friden och bli, ja jag vet inte, bön-
hörd på något sätt. Jag vet inte riktigt om jag tror på en gud, men jag tror på en kraft som är 
starkare, för att det är någonting som har hjälpt mig jättemycket. För att jag trodde liksom inte 
att det skulle bli så bra någon gång. Det har ju blivit det. Man får ju liksom göra mycket arbe-
te själv då, och det här är ju, för jag hittar någonting som blir jättebra där. Man skriver ju de 
där lapparna också, om det är någonting man vill be om och det har jag gjort varje gång. Det 
har jag liksom känt att det vill jag göra. Från början då lästes de upp, sedan har jag börjat vika 
dem för det känns att det känns bra än då. Ja, de behöver inte läsa dem liksom. Det finns där 
och blir liksom bönhörd och... 
 
 
2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster? 
 
- Inte speciellt ofta nu. Jag har ju gjort det mera regelbundet för ett antal år sedan, för att då 
hade jag ett större behov. För jag var mera i behov av andlighet och så. Det är ju samma be-
hov nästan idag, men då kände jag det här mera att jag... jag kände på något sätt att jag måste 
på något sätt söka och upp dem för att då skulle det bli så bra så. Och det var ju helt jättebra, 
var det. Själva innehållet och så. Sedan har jag ju tagit med mig någon av mina anhörig, och 
så, de också. Den sista var ju i Missionskyrkan, där du var då. Sedan var det ju varit ganska 
långt emellan då. Det var det. Men jag bruka ju vara liksom uppmärksam när det är någonting. 
Jag kände mig mera pliktig att göra det förut än idag. Jag kanske har hittat någonting annat 
istället för, eller, som kan liksom kompensera på något sätt. 
 
 
3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ja, jag upplever sinnesrogudstjänsten som väldigt fridfull. Man får fridfull inlevelse av det. 
Och känner mig lugn och harmonisk och det har mycket och göra med de andra människorna 
också, i kyr… i, i kyrkan då oftast då, när de förmedlar sitt budskap genom att de går fram 
och pratar och… och så berättar om olika teman då som man har då. Och sedan får jag ju, får 
man ju skriva lappar som man lämnar över som de förmedlar och liksom att man… Det är väl 
någe´ avbön på något sätt det där. Jag vet inte. Det är något slags biktaktigt och man skriver 
de där som, som man känner är störande för och få liksom… får lite befrielse ifrån eller att 
den personen får hjälp och, och så där. Det känns bra. Oftast har jag haft hopvikta lappar… 
sista tiden när jag har varit, för att det är inte så noga att man behöver läsa upp det, för att det 
känns bra ändå för mig. Jag behöver inte få den bekräftelsen, via liksom talet då… och… Ja, 
vad ska jag säga mer då. 
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Man är, jag har, det är någonting som släpper…blir…Ja, det blir ju väldigt… lugnt inuti mig 
efter en sådan här sinnesrogudstjänst, kan jag säga. Det är en känsla som, utav frid på något 
vis. Jag känner mig liksom… lättad. Jag vet inte om jag har lättad på någon börda när jag har 
gått dit där eller…vad det är eller gemenskapen också påverkar, för vi gör, gemenskap, 
gemensamt har vi samma mål och uppnå en frid och ett tillfrisknande, för de som har haft 
problem av olika de slag som alkohol, narkotika, matstörningar, relationer eller vad det nu kan 
vara. Så att…det är oftast problemmänniskor som går på de här sinnesrogudstjänsterna, tycker 
jag. Liksom man ber om hjälp på något sätt genom den vägen också. Genom att man har ju en 
tro på en högre kraft… nära en och att det blir bättre i ens liv både för en själv och för ens 
nära och kära är det ofta, i de där bönerna står det mycket om anhöriga. Man ber för sin mor 
till exempel eller… frid i själen och… Och genom att man ger en avbön på något sätt så får 
man ju frid själv va. 
 
Jag behöver inte få det så mycket bekräftat något mer, tycker jag. Det går bra ändå… Jag 
tycker liksom att, alla som jag frågat också som varit på det här sinnesrogudstjänsterna om de 
upplever ungefär liknande känsla som jag gör… att det blir en fridfull känsla inuti en. 
 
 
4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra för-
samlingars gudstjänster? 
 
- Det är ju mera religiöst. Det här är ju mera... Det finns en väldig gemenskap i de här sinnes-
rogudstjänsterna som man känner igen sig i varandra och om man är flera med samma pro-
blematik kan man säga, inte samma men liknande. Och man vill uppnå ett visst mål, då känns 
den gemenskapen bra för mig. Det här med att man går vanligt kyrkligt och så, då är det mera 
psalm och då läser de ur Bibeln och det finns ju mycket fina ord där, men det känns, det tar 
inte lika, tycker jag. Inte samma känsla i det men, det känns ju bra det också men, jag... Man 
får ju mera sinnesro utav de här gudstjänsterna, sinnesrogudstjänsterna, tycker jag. 
 
 
5. Hur upplever du denna skillnad? 
 
- Skillnaden är ju det att det blir min gemenskap i sinnesrobönen. Det att vi är bunden till... ett 
slags gemensamt mål, som vi vill uppnå. Det finns liksom mera mål i det. Det att man får sin-
nesro och förlåta, och bli befriad från sina rädslor och sådana saker då, som... Och så att det är 
någon som delar med sig av sina erfarenheter. Det gör ju inte direkt vanliga gudstjänster. Det 
är ju ingen som pratar om sig och sitt. Utan man läser ur Bibeln och man läser ur psalmer och 
man ber tillsammans. Det är väl gemensamt att man ber tillsammans, för det gör vi på Sinnes-
rogudstjänster också. 
 
 
6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Det som är så positivt, det är att det finns en kärlek till varandra. Den är öppen och den är 
liksom ärlig på något vis. Man ser och man känner det, rakt av bara. 
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7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten? 
 
- Ja, det kan jag göra när det är vissa som går fram och pratar om sig själv. Om de pratar om, 
ja, det är ungefär som de rannsakar sig själv för det som har varit och lägger ut i en... mycket 
sådana här jobbiga konsekvenser om kriminella saker och... jag vet inte, för mig känns det 
inte som det passar riktigt, utan jag tycker att de liksom ska försöka prata om det här med kär-
leken mer. I sådan fall ska det vara att man kan avlägsna rädslor och oron och sånt där. Men 
inte i sådana här kriminella handlingar. Det hör inte hemma här och att prata om sprutor och 
så där. Jag känner, ja jag vet inte, men det beror på vem som pratar och hur man pratar. Vem 
som framför det,. Det är ju liksom absolut det som avgör det. 
 
 
8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad 
från andra gudstjänstformer? 
 
- Ja, det gör jag. Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag 
behöver dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på 
vanlig gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition, som alla andra i den gemenska-
pen om man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som 
de andra. Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara ano-
nym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någonting 
som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga... gudstjänster, det 
känns så. 
 
 
9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten? 
 
- Tilltalar mig det är det som det de berättar, sångerna och dikter och... det liksom j ag tar in 
det, att det är så bra budskap... Det är väldigt bra upplagt för det mesta. Förutom det när jag 
säger att de berättar om sig själv och konsekvenser, som är för jobbig va, det tycker jag lik-
som att det kan man göra någon annanstans, egentligen. Men det budskapet som framförs, det 
tilltalar mig... för det handlar mycket om kärlek och ödmjukhet och hitta det som man... Jag 
vill ha och eftersträvar mer och mer, för att jag liksom måste underhålla det. Jag får det efter-
som. 
 
 
10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma? 
 
- Ja, jag kanske är rädd att jag ska tappa också... min andlighet på något sätt. Att jag backar i 
mitt mående, mitt tillfrisknande. Ja, jag behöver ju inte gå så, men jag känner ju att jag känner 
mig manad för att jag får ju så mycket på kort tid, som är bra och jag får ge också, till andra. 
Möten med man andra människor, där är det ju öppet och liksom... och delge och kramas och 
man liksom stöttar varandra. Det blir en stark gemenskap i det, som ger mig det jag behöver, 
tycker jag.  
 
 
11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv? 
 
- Ja, det tycker jag. Det jag får sinnesro av och känna mig avstressad och sånt där, då kan jag 
ju liksom... ta in det och då kan jag använda mig av det vardagliga livet. För jag vet att det är 
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en del som har kommit från sjukhuset till exempel, säger att de känner sig så jäkla stressade 
alltså och så där. Det är så tufft ute, liksom. Så att när de kommer dit får de känna den här 
tryggheten och känslan av samhörighet som inte finns ute i samhället, så mycket av. Vi har 
liksom inte tid med varandra. Man tankar upp sig, lite med... det här att man får harmoni som 
man kan... faktiskt förmedla till andra. Jag har berättat någon gång på sjukhuset om de här 
Sinnesrogudstjänsterna lite grand, så där. Vad bra det är. Så har det kommit några, tycker en 
då. 
 
 
12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle? 
 
- Nej, tycker inte det, jag kan inte förklara varför heller. Det känns inte så. 
 
 
När det gäller sinnesrogudstjänsterna då? 
 
- Ja, men det är kanske för att man är i tillfrisknande själv, man har mera gemensamt, då 
känns det liksom att det ger ju mer. De mötena ger ju mer. 
 
 
13. Vad betyder sinnesro för dig? 
 
- Sinnesro är för mig är att jag kan vara i balans med mig själv och samt med omgivningen. 
Vara precis den jag är och respektera andra runt i kring och...  Att det är samklang med andra 
människor. Sinnesro kan vara så mycket. Det är liksom en inre frid på något sätt. Det är ju det 
här att vara här och nu och inte vara i framtiden och baktiden och inte ha massa kontroller 
över andra människor och... försöka liksom hålla reda på mig själv. När jag känner liksom och 
tänker gott om andra och känner när jag tycker om andra då har jag ju väldigt bra sinnesro, 
tycker jag. Och det får jag ju uppnå lite då och då och jag tycker det känns bättre och bättre... 
med tiden. Men det är nog för att jag kommer mer överens med mig själv. Jag har börjat få 
bättre relation med mig själv... Då kan jag liksom ge någonting åt andra också. 
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Gud, ge mig sinnesro!


- En fenomenografisk undersökning av upplevelser


i och kring sinnesrogudstjänsten


Handledare: Åke Tilander                                                                Författare: Petra Pousard


Abstrakt

Den här uppsatsen behandlar olika människors upplevelser och uppfattningar i och kring sinnesrogudstjänsten. Sinnesrogudstjänsten har växt fram ur ett samarbete mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan. Jag har intervjuat besökare från sinnesrogudstjänster i Staffans kyrka i Gävle och Missionskyrkan i Hudiksvall. Deras upplevelser har jag kartlagt och delat in i kategorier enligt den fenomenografiska metoden. Min uppgift har för det första varit denna kartläggning av besökarnas upplevelser och för det andra att försöka ge svar på mina frågeställningar vad som attraherar i denna gudstjänst samt vad den har att erbjuda för dagens människor. Resultatet av undersökningen visar på sinnesrogudstjänstens mer öppna och välkomnande attityd i jämförelse med Svenska kyrkans ordinarie gudstjänstformer gör den attraktiv. Vidare upplevs i sinnesrogudstjänsten en annan form av gemenskap, ärlighet och delaktighet och utelämnandet av teologiska utläggningar vilket manar till den personliga erfarenheten av en andlighet. Detta gör att sinnesrogudstjänsten kan möta dagens människor och deras behov av personligt andligt sökande och stå som en kontrast till Svenska kyrkan som institution vilken kan upplevas som stel och föråldrad och inte ge svar på existentiella frågor förankrade i dagens vardag.
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1. Inledning


Jag började läsa boken Liturgik - En introduktion och här står beskrivet att liturgi är ett gemenskapsbegrepp. Ordet uttrycker de gåvor församlingen ger och de gåvor församlingen mottar från Gud. I denna dubbelriktande rörelse finner gemenskapen sitt liturgiska uttryck. Denna betydelse av ordet gällde till dess att lekmannainitiativen i liturgin började träda tillbaka och blev något som tillhörde de prästerliga ämbetes uppgifter. Den ursprungliga tanken var att församlingsmedlemmarna skulle vara aktiva deltagare, inte observatörer. Liturgins uppgift är alltså så beskaffad att den på något sätt ska uttrycka ett levande samtal mellan människorna och Gud. Jag upplever själv under gudstjänst att jag mestadels är en mottagare till de budskap som förmedlas, men jag känner mig inte delaktig i ett aktivt handlande eller skeende. Jag är heller ingen aktiv kyrkobesökare, vilket naturligtvis har betydelse i sammanhanget.

Min egen känsla av främlingskap eller kanske oförståelse inför den kyrkliga liturgins budskap idag började intressera mig för hur det egentligen är. Är det möjligen så att min känsla och upplevelse bara är min högst personliga och har ingen som helst verklighetsförankring eller delar jag den möjligtvis med fler människor? I så fall vad beror det på och finns det gudstjänstformer som mer talar till nutidsmänniskan och hennes behov, eftersom kyrkan har tappat dragningskraft? …eller har den det? Har kyrkan hängt med i samhällets snabba utveckling?

Jag började se mig omkring i kyrkans utbud och fastnade för en gudstjänst som inte funnits så länge, sinnesrogudstjänsten. Samtidigt är sinnesrogudstjänsten en av de snabbaste växande gudstjänstformerna i Sverige. Sinnesro är ett klart signalerande begrepp och det vore intressant att undersöka vad som händer där. Ro i sinnet är precis vad många människor behöver idag i detta samhälle där informationen flödar dygnet runt, och det kan vara svårt att koppla ifrån det, samt de indirekta krav som följer hur du ska vara, vad du ska prestera osv. Det är tillräckligt med krav i vår vardag ändå vad det gäller familj, arbete och till sist ska även den personliga utvecklingen få ta plats.


1:1 Frågeställning


Utifrån 7 intervjuer av sinnesrogudstjänstbesökare gör jag en kartläggning av människors upplevelser av sinnesrogudstjänsten. Vidare frågeställningar kring denna gudstjänstform är vad det är i sinnesrogudstjänsten som lockar människor att gå dit? Vad har sinnesrogudstjänsten att erbjuda dagens människor?


1:2  Metod


Jag har valt att göra en intervjuundersökning av deltagare på sinnesrogudstjänster. Intervjuerna bearbetar och analyserar jag med hjälp av en fenomenografisk metod. Metoden syftar till att kartlägga de kvalitativt skilda uppfattningarna d v s; de olika sätten att tycka och tro om det upplevda i sinnesrogudstjänsten. Jag finner det lämpligt att ge en allmän presentation av metoden för att bättre få grepp om vad den handlar om.

1:3 Den fenomenografiska ansatsen


Den fenomenografiska ansatsen är en kvalitativ metod som främst använts inom det pedagogiska området. Den utvecklades av en forskningsgrupp som kallas INOM-gruppen vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.
 Med kvalitativ analys menas hur man gestaltar något, att beskriva egenskaperna hos något - hur det är beskaffat, dess karaktär. Kvalitativ metod handlar om hur man kan göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt. Den fenomenografiska ansatsen söker beskriva människors sätt att uppfatta sin omvärld. Det handlar om att beskriva uppfattningar. Distinktionen mellan hur något är och hur det uppfattas att vara är grundläggande. Med detta menas skillnader i beskrivningsnivån. Man skiljer mellan ett 1:a ordningens perspektiv och ett 2:a ordningens perspektiv.

Den första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. 2:a ordningens perspektiv handlar istället om hur någon upplever något, hur något ter sig för någon. I den 2:a ordningens perspektiv är det en sann beskrivning att denne person upplever och uppfattar det så. Att försöka se omvärlden ur den intervjuades synvinkel, hur den ter sig för denne, är nödvändig för att upprätta mänsklig kontakt, att förstå, skriver Staffan Larsson.
  Här tänker jag direkt på den lilla skrift av Kirkegaard som hänger framför mig på arbetet om hur en lärare bör bemöta sin elev - där hon är. Utan denna kunskap står vi faktiskt främmande och utanför den andre personen och det kan uppstå stora svårigheter i kommunikationen.

Fenomenografi låter väldigt likt fenomenologi, det är samma förled i de båda orden. Det kan vara värt att poängtera skillnaden dem emellan. En fenomenolog gör ofta en slags filosofisk analys av hur något upplevs av människan genom att använda sitt eget sätt att uppfatta omvärlden som utgångspunkt. En fenomenograf gör inte detta utan försöker istället att göra en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Det empiriska materialet är i detta fall intervjuerna. Analysen innebär således att vi beskriver hur människor faktiskt uppfattar omvärlden eller ett fenomen i omvärlden. Ett faktum följdaktligen att det är i forskarens beskrivning av kategorierna som dennes personliga tolkning kommer fram och den är svårligen helt objektiv.


Den fenomenografiska ansatsen vill beskriva hur ett fenomen i omvärlden uppfattas av människor och är därför ute efter innebörder istället för förklaringar eller mätningar. Detta innebär också att man väljer att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.

1:4 Arbetsgången


Under våren 2003 har jag besökt sinnesrogudstjänster i Missionskyrkan i Hudiksvall och i Staffans kyrka i Gävle. Jag har genom sinnesrogudstjänsterna  kommit i kontakt med 7 besökare och genomfört personliga intervjuer med var och en. Dessa intervjuer har jag till största delen genomfört med bandspelare. Därefter har jag transkriberat intervjun d v s skrivit ned inspelningen ordagrant. Två av intervjuerna, Rosagrå och Brun, har dock inte genomförts med bandspelare. Det var vid tillfället inte möjligt. Däremot har vi haft kontakt efter intervjutillfället, där vi har resonerat över frågorna. Varje informant har också fått ta del av materialet för godkännande. Vidare har en av informanterna inte ännu återkommit med en enligt överenskommelse av denne reviderad intervju. Detta medför att jag väljer att endast publicera de avsnitt i denna intervju som är aktuella för indelning av de olika kategorierna.


Jag har lagt märke till hur svårt det är att transkribera den muntliga intervjun till en text som så sanningsenligt som om möjligt återger vad informanten talat om för mig under intervjun. Ögonkast, gester, tyst förståelse kommer inte med. Att bara sätta komma på rätt ställe eller var en mening börjar och slutar egentligen, har varit problematiskt och startat funderingar inuti mig. Jag skulle behövt lära mig någon slags intervjuteknik samt hur man på det bästa sättet skriver ned en intervju innan detta arbete. Jag förstår att det i sig är en hel vetenskap som bygger mycket på den egna känsligheten och lyhördheten inför en annan människa. Hur beskriver man det. Intressant eller hur? Vidare har jag lagt märke till att när jag lyssnar av bandspelaren och skriver ned kan jag ha skrivit ned en bit av meningen med mina egna uttryck för vad jag uppfattar att informanten sade. Därför är det viktigt att hela tiden kontrollera avskriften.

Dessutom gäller det att ställa rätt frågor och i rätt följd för att svaren ska leda till den information som jag är ute efter utan att frågorna skall vara ledande eller på något sätt ge ett för innehållslöst svar. Inga ja eller nej-frågor. Det är svårt. Jag har under arbetet med transkriberingen förstått att jag ställt för många frågor. Dessutom har jag upptäckt att mina fasta frågor varit ett hinder för att djupare gå in på ämnet. Jag har valt bort att arbeta med följdfrågor för att djupare gå vidare på informantens svar, bortom mina fasta frågor, men förstår att det är nödvändigt. Jag visste inte hur jag skulle gå till väga med detta problem. Även detta har med hur bra jag lyckats formulera mina frågor.

Vidare ska ett arbete som har den fenomenografiska ansatsen som arbetsmetod innehålla minst 10 upp till 300 intervjuer.
 Mitt arbete får därför betraktas som ett designarbete. Dock måste antalet intervjuer begränsas till av rent praktiska skäl eftersom de är menade att vara djupgående. I mitt fall utgörs begränsningen av den naturliga tidsfaktorn innanför ramen av en tio-poängs uppsats.

1:5 Disposition


I denna uppsats börjar jag med att i inledningen beskriva mitt ämnesval, frågeställning och metod. Vidare beskriver jag arbetsgången för mitt arbete då jag tycker det kan ge en överblick över arbetets svårighetsgrad samt hur jag gått tillväga. I del två ger jag en historisk översikt över bakgrund och historik som lett fram till utformningen av sinnesrogudstjänsterna i Sverige. I den tredje delen bearbetar jag intervjuerna i de olika beskrivningskategorierna jag kommit fram till, för att till sist avsluta mitt arbete med en diskussion. Intervjumaterialet lägger jag till uppsatsen som en bilaga.


2. Wellbeing - en modern rörelse


Idag finns inte längre några få klara religiösa riktningar med bestämda regler kring tro, livsåskådning och genomarbetade lärosatser, utan dagens människa befinner sig mitt upp i ett religiöst smörgåsbord där hon kan välja och vraka, sätta ihop, lägga till och ta bort, allt efter hennes egna behov. Vi lever i en tid av religiöst mångfald. Många riktningar inom New Age-rörelsen med många olika tolkningar av livet och tillvaron och dess mening utmanar kyrkans fasta och etablerade trossystem.

Kyrkan har i dagens sekulariserade samhället tappat mycket av sin forna inflytande över människan. De traditionella vägarna till gudstjänstlivet och kyrkan är inte längre gångbara på samma sätt som förut, vilket har lett till att kyrkan sökt vägar att förnya sig. Skilsmässan från den svenska staten år 2000 har säkerligen bidragit med större frihet och samtidigt ett större ansvar för den egna aktiviteten. Kyrkan har i mötet med dagens religiösa mångfald möjligheten att välja ett avståndstagande och konfrontation, vilket förmodligen skulle resultera i ännu större isolering och avskildhet, eller någon form av ett närmande. Många kristna grupperingar har valt att söka en dialog och gemenskap med olika rörelser inom New Age
.

I de seriösa New Age - aktiviteterna söker kyrkan finna de uttryck för genuin tro. De som står i centrum är inte kunskap om dogmer, kyrkobesök eller en färdigkonstruerad gudsbild. Det viktiga är individens egen erfarenhet av Gud, andlighet, hälsa, livsglädje och gemenskap. En upplevelse av hälsa, mening och välbefinnande och detta fenomen kallas Wellbeing.


Inom Wellbeing finns det ett holistiskt tänkande när det gäller välbefinnande i livet. En av företrädarna för Wellbeing, Howard Clinebell, delar upp denna helhet i sju områden; Välbefinnande i andlig bemärkelse, i det mentala medvetandet, i kroppen, i nära relationer, i arbetet, i  leken och välbefinnande i omvärlden.
 Han menar att alla livets områden bör integreras och välbefinnandets grund ligger i en sund andlighet och gudsrelation. Här går Clinebell tillbaka på diskussionen som religionspsykologen William James förde i sin bok Den religiösa erfarenheten i dess skilda former. Han talar här om sjuk kontra frisk religiositet där den sjuka religionen bryter ned människans självbild och den friska religiositeten istället är konstruktiv och ger människa en upplevelse av förlåtelse, försonande och accepterande.
 Den sunda religiositeten stärker människans självkänsla och verklighetsförankring vilket leder till ett livsbejakande förhållningssätt.


Inom Wellbeing menar man att maximalt välbefinnande uppnås genom att kombinera olika terapier med kristen själavårdstradition. En sund kropp, sund själ och en sund ande vårdas till exempel med olika terapeutiska metoder såsom avspänning och visualisering tillsammans med kristen meditation. Ett annat viktigt inslag i detta tänkande är att människan får tillåtelse att erkänna sina problem och svagheter och tillåtas sig att utveckla det som styrker ens liv, inte förneka eller ignorera dem. Det handlar om att välja attityd. Den bibeltolkning man väljer att använda är den som bekräftar den individuella utvecklingsprocessen och det holistiska tänkandet.

I de kristna evangelierna botade Jesus sjuka, i Paulus och Johannesevangeliet betraktas livet som en utvecklingsprocess och helandet har i kyrkans tradition varit ett viktigt inslag. Här menar man att kyrkan borde återta denna roll som hälsobefrämjande institution. Man menar  inom Wellbeing att människa oavsett livsåskådning har andliga och existentiella behov som inte kan tillfredställas genom materiella saker såsom pengar, makt och framgång. Istället erbjuds andra redskap som ska hjälpa till ett fullvärdigare liv här och nu. Man vill hjälpa människa att återknyta till ett större sammanhang, att återfå en känsla av enhet med naturen och andra människor.

2:1 Historik och ursprung


Wellbeing är ett samlingsbegrepp för dessa olika traditioner och metoder som kombineras för att ge högra tillfredställande i livet. Inspiration och erfarenhet har hämtats främst från AA:s, anonyma alkoholisters tolvstegsprogram, Recoveryrörelsen och kristen själavårdstradition samt metoder från och terapier hämtade från New Age. Rötterna står dock att hämta ännu längre tillbaka. William James med sin bok Den religiösa erfarenheten i dess skilda former haft en stor betydelse för tolkningen av andliga upplevelser. Denna bok bidrog mycket till AA rörelsens fram växt men har också betytt mycket för hippierörelsen och New Age. En annan viktig komponent är CG Jungs påpekande om maktlöshet och andlighetens betydelse. Han lär vid ett tillfälle ha ordinerat en man som lidit svårt av alkoholism, inte terapi utan en an andlig upplevelse. Han förklarade alkoholberoendet som ”människans andliga törst efter helhet”.
 Vidare har Oxfordrörelsen bidragit med sitt omvändelsekoncept samt dess princip att föra budskapet vidare.

2:2 Anonyma alkoholister och tolvstegsrörelsen


1935 möttes i Ohio två män, Bill Wilson och Bob Smith, som hade något gemensamt - alkoholismen.
 De delade även upplevelsen av att inte kunna leva upp till samhällets krav på dem. Båda var de något av samhällets stöttepelare, börsmäklare och kirurg. Den här dagen  samtalade de med varandra på ett sätt som ingen av dem gjort förut. De delade med sig av den smärta, skam och skuld och svårigheterna med att avstå alkoholen som de båda upplevt i sina liv. Bill Wilson var vid den här tiden nykter och hade funnit sin nykterhet inom Oxfordgrupprörelsen, en karismatisk väckelserörelse på 1930-talet i USA.
 Han sökte upp Bob Smith, känd som stadens största fyllo för att få prata med någon som förstod vad han pratade om, någon som hade erfarenhet av samma problematik som honom.
 De upptäckte att genom att samtala om det som smärtade kunde de få hjälp att leva utan att döva sina känslor i alkoholen.

De här männens möte utgjorde grunden till  AA - Anonyma Alkoholister. De lät sitt samtal utgöra grunden till tolvstegsrörelsen. Programmet formades av Jungs uttalande om maktlöshet och andlighetens betydelse, av Oxfordgruppens princip att föra budskapet vidare och av William James betoning av kapitulation för att förändra livsinriktning. Idag finns tolvstegsgrupper över hela världen och står öppen för många fler grupper än enbart alkoholrelaterade. Det kan vara narkomani, matmissbruk, vuxna barn till alkoholister eller andra relationstörningar. Gemensamt för dessa grupper är de Tolv stegen, d v s AA;s tolv steg till tillfrisknade från alkoholism som har visat sig mycket användbara även på andra områden av destruktiva beteenden.

Tolvstegsrörelsen präglas av misstro mot auktoriteter därför har man inga ledare, talesmän eller experter. För att få den hjälp man behöver vänder man sig till varandra och alla som anslutits sig är experter på sin egen problematik. Här måste man erkänna sina behov. Man kommer till tolvstegsrörelsen inte enbart för att man vill ge utan det viktigaste är att man behöver ta emot. Ytterliggare en viktig ingrediens inom rörelsen är att man följer principen att man kan bara behålla det man fått genom att dela det med andra.
 Vidare är varje grupp självstyrande, självförsörjande och utan central organisation. Anonymiteten är en grundförutsättning. Den enda auktoritet man erkänner är den älskande Gud såsom jag själv uppfattar honom. I detta ligger den respekt för varje individs enskilda gudsupplevelse och gudsbild som är så viktig för rörelsen.

2:3 Recoveryrörelsen


Det är AA:s tolvstegsprogram som ligger till grund för den rörelse som brukar kallas för recoveryrörelsen. Ordet recovery står för tillfrisknande.
 Recoveryrörelsen växte fram i USA under 1980-talet. Den har sin grund i en dialog mellan den kristna själavårdstraditionen och AA:s tolv steg till tillfrisknande, som ett sätt att möta den moderna människan och hennes behov.
 Recovery är en samlande beteckning för olika rörelser som har Wellbeing i centrum.

Keith Miller är en av Recoveryrörelsens utvecklare. Han led av arbetsnarkomani och fann i tolvstegsprogrammet den väg mot andligt växande som kunde råda bot på hans problem. Han uppfattade tolvstegsprogrammet såsom att det byggde på bibliska principer och att det kunde fungera som en andlig väg till ett djupare förhållande till Gud och sig själv.
 Han upplevde att det var en stor skillnad mellan tolvstegsprogrammets principer och många av kyrkans metoder. I kyrkan lyssnade man till teologiska utläggningar och predikningar om Gud däremot inom tolvstegsprogrammet får människan själv upptäcka vem Gud är genom att delta i en grupp och möta människor som fått sina liv förändrade av denna Gud. Millers erfarenheter kombinerade tron på Jesus Kristus med tolvstegsprogrammet som en metod att möta nutidsmänniskan och hennes behov och detta resulterade i Recoveryrörelsen.

Betoningen ligger här på respekten för den enskilda människan och tilltron att Gud visar sig för den som söker honom. Inga teologiska uppfattningar får stå i vägen för hennes sökande och andliga växande. Gudsuppfattningen är här underordnad människans egna erfarenheter av ”en verklig och aktiv högre makt i ens liv”.

Det finns en stor motstridighet i denna Gudsuppfattning som Recovery står för till kyrkans bibelgrundande och teologiska förhållningssätt, där Gudsbegreppet är klart definierad. Trots de likheter i grundhållningen som Recovery visar med New Age finns en viktig  skillnad i det att Recoveryrörelsen betonar människans maktlöshet och att inom New Age finns tanken om människan egna potential samt att hon även kan framställas som en förklädd Gud.

Recoveryrörelsen bidrar med en annorlunda gemenskap där samtal och relationer prioriteras framför teologiska utläggningar och traditionsformade aktiviteter. Detta är en annan kristendomstolkning där andlighet är viktigare än lära, gudserfarenhet är viktigare än gudsbild. Trots detta uppfattas det inte som en avvikelse från den kristna traditionen. Recoveryrörelsen är idag en folkrörelse i USA och jämförs med 1800- och 1900-talens amerikanska väckelsekristendom och i kyrkans själavårdstradition.


2:4 Recovery  i Sverige


Även i Sverige är Anonyma Alkoholister och Recoveryrörelsen etablerade. I Stockholm möts varje vecka ca 300 tolvsteggrupper. Brommadialogen är företrädare för Wellbeing i Sverige genom en kombination av tolvstegsprogrammet, kristen själavårdstradition och vissa former av alternativa behandlingsmetoder.

Brommadialogen grundades 1991 av baptistpastorn Harry Månsus vid det baptistiska utbildningscentret i Bromma. Under 1990-talet växte det snabbt och har fungerat som nätverksbyggare mellan församlingar och grupper som arbetar för öppenhet och dialog. Svenska baptistsamfundet ger ekonomiska bidrag till verksamheten samt har en för dialogen anpassad utbildning, Brobygge. Allt fler kyrkor har börjat att arbeta utifrån människors önskemål om samtalsgrupper där man arbetar med vardagsfunderingar och livsfrågor. Vuxendialog startade 1989 på initiativ av Rolf Gustafson och drivs på et hundratal platser runt om i Sverige.


Harry Månsus tog till sig av de religionssociologiska undersökningar som presenterades i slutet av 1980-talet. Han fungerade då som pastorsutbildare på Betelseminariet. Dessa rapporter visade på att en allt mindre del av den svenska befolkningen berördes av kyrkornas verksamhet samtidigt som det fanns ett ökande intresse för New Age. Kyrkan hade inte längre monopol på tro och andlighet. Han kände en stor besvikelse att inte nå ut till människor med evangeliet. Han lämnade sin tjänst efter det att han inte fick gehör för sina idéer att förnya pastorsutbildningen för att bättre bemöta förändringarna i samhället. Han genomgick samtidigt en andlig kris. Han erbjöds en tjänst som etisk rådgivare vid ett behandlingshem utanför Stockholm där man arbetade utifrån Minnesotamodellen som är grundat på tolvstegsprogrammet. Här upptäckte att han att det inte handlade om alkoholister utan även om honom och hans kollegor i kyrkan. Han fick befrielse från sin arbetsnarkomani. Här kom hans vision om en annorlunda kyrka i Sverige, en kyrka där man prioriterar relationer och omsorg framför aktiviteter och programutbud.

Han började studera vad som skedde inom New Age för att komma i kontakt med de människor som inte längre nåddes av kyrkornas traditionella utbud. Här lade han grunden till en dialog mellan kyrkorna och New Age. Han hävdade att de kristna inte skulle gömma sig i kyrkorna utan möta människor där de befinner sig. Man startade Brommadialogen där man höll dialogdagar då företrädare för New Age och kyrkan möttes. Man skapade öppenhet och ett utbyte mellan grupper som tidigare stått långt ifrån varandra. Månsus övertygelse var att dialogen skulle leda till vidareutveckling för båda parter. Hans teologiska reflektion var att kyrkan hade övergivit dem som Jesus kallar de minsta, de som behöver evangeliet allra mest.

När Månsus arbeta på behandlingshem fick han frågan vilken kyrka han kunde rekommendera och det gjorde han efter bästa förmåga. Trots det kom patienterna ofta tillbaka besvikna över vad de upplevt i kyrkan. De kände sig inte sedda och predikningarna låg på ett främmande plan för dem. Härav drog Månsus slutsatsen att det behövdes en ny gudstjänstform och så föddes iden till sinnesrogudstjänsten.


2:5 Sinnesrogudstjänst för behövande


Brommadialogens ambition var att nå människor som kände sig främmande i kyrkan. Den första sinnesrogudstjänsten hölls 1992 och utformades för att möta detta behov. Gudstjänsten lånar sin form från tolvstegsandligheten samt den kristna kyrkan. Det grundläggande är att det är ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan och utifrån detta kan gudstjänsten utformas på olika sätt. Skillnaden från kyrkans traditionella gudstjänst är att man utgår ifrån något av de tolv stegen. Inledningen hålls ofta av en präst eller pastor från den församlingen man befinner sig i. Någon från en tolvstegsgrupp ger sin reflektion över sin väg till andlighet och en etisk rådgivare, präst eller pastor bidrar med en själavårdande inriktning i anslutning till de tolv stegen. Målet måste vara att hjälpa människor inte att värva medlemmar. Var och en kan delta i bön även om man inte tror och varje deltagares utrymme att möta Gud, sådan man själv uppfattar honom. Spår av kyrklig tradition möter man där någon delar med sig av sin livsberättelse, den s k delningen, som har en motsvarighet i frikyrkans tradition med vittnesbörd. Den krismedvetenhet som finns återspeglas också av frikyrkotraditionens omvändelseförkunnelse. Deltagarna kommer för att finna sinnesro och få kraft att orka med sin vardag. Alla sinnesrogudstjänster avslutas med att de närvarande håller varandra i händerna och bildar en ring och ber sinnesrobönen. Samma bön som avslutar varje tolvstegsmöte. Den lyder så här;


Gud, ge mig sinnesro


att acceptera det jag inte kan förändra,


mod att förändra det jag kan,


och förstånd att inse skillnaden.


Viktigt element i gudstjänsten är musiken därför att den når längre än orden. Därför är valet av musik, solosång och gemensamma sånger av stor betydelse.
 Det är av stor vikt att människor kan känna igen sig i texter och därmed känna sig delaktig. Eftersom många inte har en erfarenhet av Svenska kyrkan och dess språk blir musikvalet bredare än kyrkans andliga sånger. Delningen behövs för att sätta ord på brustenheten  och behovet av helande i livet. Denna brustenhet är något som alla människor delar med varandra oavsett vår bakgrund. Detta innebär att en total ärlighet är nödvändig vilket skapar en speciell karaktär för sinnesrogudstjänsten. Delningen kan ta ca tio minuter och utses i förväg och personen väljer själv vad han eller hon vill tala om. Sinnesrogudstjänsten bör också ge plats för enskild bön, ljuständning och meditation och eftersom vi alla är olika är det betydelsefull att hitta olika former för detta. De egna bönerna kan skrivas på bönelappar och ofta är det så att vill du att de ska läsas högt lämnar du din lapp ovikt till de som läser upp bönerna. annars har du möjligheten att vika ihop den och den bärs fram utan att läsas upp. Gemensamma böner finns skrivna så att alla kan delta. Det finns också möjlighet för spontana böner gärna av den som predikar. Vidare bör den som predikar vara väl hemmastadd i såväl kristen tradition som i tolvstegstraditionen.


Många av sinnesrogudstjänsterna arrangeras av Svenska Baptistsamfundet eller Svenska Kyrkan. Även om det allt oftare också firas inom andra samfund. Sinnesrogudstjänsten kan uppvisa skillnader som ligger i de olika kyrkornas traditioner. I den frikyrkliga varianten koncentreras gudstjänsten kring predikan medan i den svenskkyrkliga har en mer sakramental karaktär med nattvarden i centrum. Sinnesrogudstjänsten har utvecklats i Sverige men har även nått utomlands. På Island arrangeras alltsedan 1998 sinnesrogudstjänster i Akureyri på norra Island samt regelbundet i domkyrkan i Reykjavik.


2:6 Sinnesrogudstjänstens historik i Hudiksvall.


Uppgiftslämnare för sinnesrogudstjänstens historia i Hudiksvall är diakon Katarina Nordin och kyrkoherde Erik Tanzborn.

I samarbete med den lokala tolvstegsgruppen började sinnesrogudstjänster hållas i Jakobs kyrka i Hudiksvall runt 1996. Upptakten till detta samarbete var att personer från lokala tolvstegsgrupper efterfrågade sinnesrogudstjänster samt att Erik Tanzborn själv upplevde ett behov hos församlingen av dessa gudstjänster vilket grundar sig i det att vara människa.  Efter ett par år började man att hålla dessa gudstjänster runt om i Sundhede kontrakt till vilket Jakobs kyrka tillhör.

Man håller sinnesrogudstjänster en gång i månaden och det är flera olika församlingar och en del av ett ekumeniskt samarbete med b l a Missionskyrkan och Baptistkyrkan, där man turas om att hålla sinnesrogudstjänst en gång i månaden. Sinnesrogudstjänsten cirkulerar kring 4-5 församlingar, Iggesund, Delsbo Enånger, Norrbo, Björkberg och Jakobs kyrka. Från Jakobs kyrka upplevs sinnesrogudstjänsten som ett privilegium som berikar gudstjänstlivet i sin helhet. Vad som uppfattas som omistligt är förbön, bönelappar - öppna eller hopvikta, böneljus, handpåläggning samt delningen. Harry Månsus och även Lars Åke Lundberg har varit inbjudna och hållit sinnesrogudstjänster i Jakobs kyrka.

2:7 Sinnesrogudstjänstens historia i Gävle


Uppgiftslämnare för sinnesrogudstjänstens historia i Gävle är kyrkoherde Jan-Erik Isaksson och Bengt Wiklund.


Sinnesrogudstjänsterna började att hållas i Staffans kyrka 1995. Jan-Erik Isaksson hade varit etisk och andlig rådgivare på olika kommunala och privata behandlingshem i 5 år. Han fick förfrågningar från många som tidigare gått på behandling och var på väg tillbaka till livet om de inte kunde starta sinnesrogudstjänster i Gävle såsom det fanns i Stockholm. Under en utbildningsresa för präster till Helsingfors besökte Jan-Erik Isaksson och Bengt Wiklund en Tomasmässa vilken för dem båda var en stark upplevelse som gjorde ett djupt intryck. Efter detta försökte Jan-Erik få till stånd sådana mässor även i Gävle, men han fick ingen större respons för det förslaget. Däremot fick han fler och fler förfrågningar om att starta sinnesrogudstjänster. Han upptäckte att det fanns ett stort behov vilket gjorde att man startade dessa gudstjänster. Redan första gången kom det ca 90 personer, andra gången ca 200 och så har det fortsatt. Idag ligger besökarantalen runt 300-500 st. Till en början förlade de sinnesrogudstjänsten på söndagskvällar, men det fungerade inte så bra. Då provade de lördag kväll, men inte heller det slog väl ut. Till sist bestämde man sig för fredag kväll klockan 20.00, vilket har visat sig vara ett mycket bra alternativ och så är det idag.


2:8 Mina personliga sinnesrogudstjänstbesök

Jag har för mitt arbete besökt två sinnesrogudstjänster, den första i Staffans kyrka i Gävle och den andra i Missionskyrkan i Hudiksvall. Dessa båda gudstjänster uppvisade många likheter i formen med varandra och följde i stort det upplägg som finns för sinnesrogudstjänster, som jag i ett tidigare avsnitt beskrivit.  Informationen om kvällens upplägg var tydligt i båda gudstjänsterna. Min upplevelse av sinnesrogudstjänsten i Staffans kyrka präglas av storslagenhet och närhet. Missionskyrkans gudstjänst kändes mer intim, vilket förmodligen beror på mindre och enklare lokal och därmed färre besökare. Dock var båda gudstjänsterna välbesökta. I Gävle serverades kyrkkaffe i kyrkan före gudstjänsten i kyrkan och i Hudiksvall efter gudstjänsten i en till gudstjänstrummet angränsande lokal. I Gävle startade gudstjänsten kl: 20.00 och i Hudiksvall kl: 19.00. I Gävle håller gudstjänsten ofta på i drygt  ett par timmar och avslutas då inte förrän vid 22.00-tiden. I Hudiksvall med omnejd försöker man hålla tiden runt 1,5 timmar för att det inte ska bli för långt.


Skillnaden mellan dessa två gudstjänster var att i Gävle var det ingen som delade en personlig berättelse, utan det var prästen som talade mest, även om de var många andra människor som medverkade på olika sätt i gudstjänsten. Orsaken till att ingen delning förekom kan möjligen vara att prästen som arbetade vid detta tillfälle själv är nykter alkoholist och därmed väl insatt i tolvstegsrörelsen och delade med sig av sin egen erfarenhet. Förutom honom var det flera andra präster närvarande. Vidare så läste de upp alla bönelappar och det var rätt många. Ofta är det mellan 300-500 personer som deltar i sinnesrogudstjänsterna och uppläsningen tar därför rätt lång tid. Vid mitt besök tog det över 1 timme. Jag bad att min bön inte skulle läsas upp och det möttes av förvåning men mitt val respekterades. I Hudiksvall däremot var den en kvinna som delade i ca 10 minuter samt att där hade deltagarna möjlighet att välja om de ville att bönelapparna skulle läsas upp eller inte.

Dessa skillnader gudstjänsterna emellan gör förmodligen skillnad i upplevelse av dem. Den kvinna som delade i Missionskyrkans gudstjänst hade nyss börjat sin tillfriskandeprocess från ett missbruk och talade mest om hur hon haft det och uttryckte tacksamhet över att hon var på behandling samt en bön om att det skulle gå bra. Hon satte härmed ord på sin brustenhet men samtidigt reagerade jag på att det var en historia om hennes liv inte om hennes känslor. Dessutom var hon i början av sin behandling och jag fick intrycket av att hon riktade sitt hopp ut mot församlingen och delade för tidigt i sitt tillfrisknande.


3. De olika beskrivningskategorierna.


I detta avsnitt visar jag hur jag bearbetat intervjuerna genom att dela in dem i 11 s t beskrivningskategorier. Varje beskrivningskategori är utformad så att de beskrivna uppfattningarna klart skiljer sig ifrån varandra. Det innebär att varje kategori ska beskriva olika typer av resonemang kring upplevelser i sinnesrogudstjänsten och analysen går ut på att beskriva variationen i uppfattningarna.  De personer jag intervjuat är anonyma och istället för att döpa om dem med nya namn har de fått olika färger som grundar sig på min egen uppfattning och upplevelse av deras personlighet och utstrålning vid intervjutillfället. Så när jag citerar de olika utsagorna refererar jag till färger istället för nya namn.


De kategorier jag delat in materialet i är följande; gemenskap, fridfullhet, delaktighet, utanförskap, stökigt, subjekt - objektrelation, subjekt - objektrelation, bekräftelse och acceptans, enkelhet, ärlighet och personligt bemötande. I kategorin bekräftelse och acceptans har jag valt att ta med båda begreppen därför jag upplever att de står i relation till varandra. En förklaring ges i det särskilda partiet. Vidare försöker jag utvidga resonemanget i ett vidare perspektiv i respektive beskrivningskategori, för att sedan låta detta utmynna i en avslutande diskussion i efterföljande kapitel.

3:1 Gemenskap

Flera av de intervjuade uttrycker den gemenskap de upplever i sinnesrogudstjänsten. Hur de känner igen sig i sin livssituation med andra människor och den gemensamma vardag man brottas med för att uppnå en balans och frid i tillvaron. En gemenskap som många kanske inte har upplevt på annat håll i sina liv. Det är också en gemenskap som grundar sig på det gemensamma behovet av tillfrisknande som många bär med sig från tolvstegsrörelsen. Gemenskapen i sinnesrogudstjänsten ger flera av de intervjuade uttryck för något som inte uppnås i andra gudstjänstformer. De gudstjänstformer som de har jämfört med är i de flesta fall Svenska kyrkans olika gudstjänstformer. Kanske beror det på dessas mer allmänna karaktär där individen kan uppleva en slags anonymitet och opersonlighet såsom den Gula kvinnan uttrycker det här;

/.../ Det finns en väldig gemenskap i de här sinnesrogudstjänsterna som man känner igen sig i varandra och om man är flera med samma problematik kan man säga, inte samma men liknande. /.../  Det här med att man går vanligt kyrkligt och så, då är det mera psalm och då läser de ur Bibeln och det finns ju mycket fina ord där, men det känns, det tar inte lika, tycker jag. /.../

Sinnesrogudstjänsten är en frukt av samarbetet mellan den kristna själavårdstraditionen och tolvstegsrörelsen. Tolvstegsrörelsens bidrag till denna gudstjänstform är som förmedlande redskap för att läka relationen med dig själv och din högre makt och för att göra det måste du vara ärlig och erkänna din egen sårbarhet. Det positiva i erkännande ligger i att du startar och blir delaktig i din egen läkeprocess. Det finns ett behov av hjälp när insikten om att jag inte kan komma ut ur mitt destruktiva beteende själv utan måste söka hjälp ifrån en makt starkare än mig själv. Härmed blir du också delaktig och får gemenskap i något som är större än individen själv. Bilden hur denna makt ter sig säger tolvstegsrörelsen är fri d v s, Gud, såsom jag själv uppfattar honom. Det finns alltså ingen färdig gudsbild i sinnesrogudstjänsten. Många gånger ses AA självt som denna högre makt. Vidare har även värdeladdade ord såsom synd, frälsning och liknande tagits bort från sinnesrogudstjänsten därför att dessa ord genom historien varit förknippade med negativa associationer, vilka blockerar individen i ett närmande till Kristusgestalten.
 Vidare är sådana lärosatser underordnad upplevelsen eller erfarenheten av mitt personliga möte med Gud, såsom jag själv uppfattar honom. Det kan vara svårt att ha en relation och kontakt med en högtidlig Gud som knappast har med vardagen att göra vari den enskilda människan lever.


Ser man till denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att den Gula kvinnan inte upplever någon större gemenskap i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Hon delar inte den gemenskapen i den formen av gudstjänst därför det talar inte till hennes behov. I intervjuerna i bilagan ger fler av de intervjuade uttryck för liknande upplevelser.

Gemenskapen finns i identifikation av likasinnade i den bakgrund som många delar i tolvstegsrörelsen vilken skapar en samhörighetskänsla och samvaron blir mer naturlig. Man ställs inte inför några för mig förvirrande situationer. Det blir klart och tydligt och individen behöver inte försvara sig. Gemenskapen i den gemensamma problematiken kring missbruk och till missbruk relaterade problem och det som tidigare varit ett problem har vänts till något positivt. Den Rosagrå kvinnan säger så här;

/.../ För det första är sinnesrogudstjänsten anknuten till den jag är. Det har med min identitet och min sjukdom att göra. Det blir inte lika svårt att komma innanför kyrkportarna. Då är det så enkelt. Vanligt folk kan reagera på att jag går i kyrkan men med mina sjuka vänner blir det naturligt. Jag kan identifiera mig med andra som går där och så är det fortfarande. /.../

Vidare kan vad hon upplever när hon talar om det vanliga bibliska tugget  i citatet nedan, vara en önskan om en verklighetsförankring i sin andlighet, ett nu-perspektiv, som hon kan relatera till i sin egen vardag. Budskapet i den ordinarie gudstjänsten i Svenska kyrkan är bra, men  täcker inte in de aktuella behoven. Att prata om något som hänt för länge sedan måste förankras i ett dagsläge och något konkret och då kan den traditionella gudstjänstformen kännas avlägsen. Hur ska jag med mina behov ha en relation till min andlighet när man talar om detta i imperfekt? Det är ju nu jag behöver ta itu med min relation med mig själv och min högre makt. Att Gud känns igen på sin verkan är en viktig övertygelse inom tolvstegrörelsen och den kristna själavårdstraditionen och det är något annat än att kunna sin heliga skrift.

Hon talar här på något sätt om oss när hon säger pratar vi och det uttrycker en delaktighet i någonting, här då gemenskapen i sinnesrogudstjänsten;


/.../ På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. På vanliga gudstjänster blir det djupt och tungt. Det vanliga bibliska tugget, det monotona. /.../

Hon nämner att hon kan uppfatta Gud som farlig. Kanske är denna uppfattning förknippad med församlingen som på något sätt återger samhället som en miniatyr och dess dömande av människor som inte passar in. Och den känsla förstärks av individens dömande av sig själv speciellt när ens liv tagit en vändning som inte är socialt accepterad. Av hävd har ju församlingens fysiska platser utgjort en social hierarki och jag tror det fortfarande det lever kvar i människors medvetande. Inom tolvstegrörelsen har man en misstro mot auktoriteter och


godkänner man inga auktoriteter överhuvudtaget. Det är en organisation som inte har en hierarki i form kontroll uppifrån utan består av ett nätverk som driver rörelsen från botten.


/.../ I högmässan sitter jag på arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig delaktig. Då blir inte kyrkan farlig på något sätt. Gud blir inte farlig eller obehaglig. /.../

Känslan av gemenskap hos besökarna av sinnesrogudstjänsten återspeglas även hos den äldre Ljusblå kvinnan med ett livslångt förflutet inom Svenska kyrkan. Trots detta får jag en känsla av att hon inte upplever att hon ingår i den sammanhållningen;

/.../ Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den sammanhållning det blir. /.../

Den gemenskap som finns här ger en trygghet där individen har stor frihet att söka sitt eget jag. Styrkan finns i gruppen och den gemenskap den speglar. Den Bruna kvinnan talar om hur hon upplever att man tillåts och tillåter sig själva att uttrycka känslor, att göra gemensamma saker såsom hålla varandra i handen, att få göra sig hörd;

/.../ Känslan av gemenskap. Det är det. Starka känslor alltid. Starka känslor av sorg och glädje och det tycker jag om. Vi skrattar mycket. Läsa sinnesrobönen och hålla varandra i handen. /.../

Har en människa har haft en destruktiv bakgrund av något slag har hon inte heller haft kontakt med sina egna känslor, i alla fall även inte en naturlig kontakt, men här bejakas och uppmuntras du att uttrycka dem. Detta är viktigt eftersom när man lär känna sina känslor lär man känna sig själv och när jag vet vad jag känner kan jag uttrycka mina behov. När man har kontakt med sina känslor är det lättare med närhet och distans till andra människor och i ett vidare och djupare perspektiv till sin egen andlighet. Detta faktum gör människan mer levande. Detta uttrycker den Rosagrå kvinnan här i varför hon besöker sinnesrogudstjänster;


/.../ Det är känslan av gemenskap. Att hitta sig själv, Eva  eller Anna som man kommer dit för att söka i gemenskapen. Ensam är stark är borta. Gemenskap och andlighet /.../  /.../ Det är stort. Förr existerade jag bara. Här är jag med i livet. Det går inte att sätta ord på det. Att få tillgång till alla sina känslor, att få gå från mörker till ljus, från isolering till gemenskap, från självförakt till kärlek. /.../

3:2 Fridfullhet


I denna kategori har jag valt att titta på upplevelsen av frid och fridfullhet. Fridfullheten kommer sig av gemenskapen med andra besökarna, delningen då de berättar sin livshistoria och delar med sig av sina erfarenheter samt bönelapparna där varje person kan ge uttryck för sig och sina behov. Den Gula kvinnan berättar;


Ja, jag upplever sinnesrogudstjänsten som väldigt fridfull. Man får fridfull inlevelse av det. Och känner mig lugn och harmonisk och det har mycket och göra med de andra människorna också, i kyr… i, i kyrkan då oftast då, när de förmedlar sitt budskap genom att de går fram och pratar och… /.../ Och sedan får jag ju, får man ju skriva lappar som man lämnar över som de förmedlar och liksom att man… Det är väl någe´ avbön på något sätt det där. Jag vet inte. Det är något slags biktaktigt och man skriver de där som, som man känner är störande för och få liksom… får lite befrielse ifrån eller att den personen får hjälp och, och så där. /.../

Förmodligen ger människorna runt henne en fridfullhet i det gemensamma. Om Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster upplevs som högtravande och på något sätt skiljd ifrån den vardagliga människan blir det här en barriär. Sinnesrogudstjänstens budskap att säga som det är ger en fridfull och avslappnande känsla i det oförställda. Känslan kommer sig av sammanhanget i gemenskap med  likasinnade människor.


Den Gula kvinnan beskriver även hur känslan av fridfullhet infinner sig genom att skriva bönelappar. Hon lättar en börda genom att uttrycka sina behov i dem. Hon får befrielse från det som trycker och måste få komma ut. Att sätta ord på sina känslor och att söka upp någon för att prata om dem är både konstruktivt och positivt för den personliga utvecklingen. En människa som inte gör detta på något sätt förnekar och förtränger sina känslor och det är destruktivt. Känslor kan jämföras med allergen och får du för många allergen så blir påsen till slut för full och en allergi utvecklas. För en alkoholist fungerar det lika när det gäller känslor. Blir det för många ohanterbara känslor blir det för fullt och denne börjar exempelvis att dricka när påsen blir för full på känslorna för att kunna hantera dem.

Med detta i åtanke har en alkoholist ett behov att ständigt prata om sina känslor för att inte falla tillbaka i ett destruktivt beteende igen.  Denne måste lära sig att be om hjälp och börja att tala om det som trycker. Prat gör av med känslor så att man inte börjar dricka eller göra något annat destruktivt. Människan växer ju genom att umgås och prata med andra människor. Är du isolerad på något sätt mognar du inte på samma sätt. Detta att även få uttrycka sina behov i bönelapparna tror jag därför har med den personliga utvecklingen att göra och är mycket viktigt i det arbetet.


Detta behov av att få uttrycka sig med te x öppna lappar som läses upp verkar försvinna med tiden. Den Gula kvinnan säger vidare;.

/.../ Från början då lästes de upp, sedan har jag börjat vika dem för det känns att det känns bra än då. Ja, de behöver inte läsa dem liksom. Det finns där och blir liksom bönhörd och... /.../

Friden uppnås här inte genom att vara tyst och introvert utan genom att uttrycka sig och vända sig utåt. Man släpper sin börda, d v s de känslor man inte kan hantera. I dessa bönlappar vänder sig besökarna om hjälp till en högre makt. Man erkänner sin otillräcklighet och behovet att hålla allt inom sig för att man inte litar på någon annan släpper och detta är mycket befriande för individen. Man sträcker ut en hand mot något okänt och till det krävs mod. Släpper kontrollen av något som ändå inte går att kontrollera - livet. Det intressanta är att bönerna ofta handlar om hjälp hur att lösa en situation eller om sinnesfrid, inte att denne högre makt ska lösa problemet åt en själv. Man ber om hjälp där personligt ansvar är nödvändigt och en levande del av detta avtal. Detta innebär en slags kommunikation mellan två eller fler parter. Man är delaktig. Man sitter inte och väntar på att denne högre makt ska lösa problemen, utan problemen löses genom samarbete med denna kraft. Och när människan får känna sig delaktig i ett sammanhang blir hon hel. Den Gula kvinnan uttrycker hur dessa sinnesrogudstjänster är en hjälp i sin personliga tillfrisknandeprocess. En koncentrerad stund som förstärker förankringen i andligheten och tillfrisknandet.


- Det var ju för att jag skulle få bättre tillfrisknande. För att jag kände mig orolig. Och där


fick jag liksom den här sinnesfriden av någonting. Ibland var det ju olika teman, förlåtelse och... jag har jobbat mycket med det och rädslor och så. Då kunde jag ju få lite mera hjälp på vägen, som förstärkte den där inre upplevelsen av att få den här friden och bli, ja jag vet inte, bönhörd på något sätt. /.../ Det har ju blivit det. Man får ju liksom göra mycket arbete själv då, och det här är ju, för jag hittar någonting som blir jättebra där. Man skriver ju de där lapparna också, om det är någonting man vill be om och det har jag gjort varje gång. Det har jag liksom känt att det vill jag göra


Känslan av frid och ro kommer sig utifrån tillfredställelsen av det personliga behovet. Den Ljusblå kvinnan får sin ro utifrån en lugnare miljö, vilket hon tydligare uttrycker i en senare kategori.

/.../ Jag går i kyrkan för att få ro och naturligtvis för att jag tror. Jag glömmer att jag har ont, jag är reumatiker, när jag sitter där och det inföll sig inte i början, men idag kan jag uppleva den ro där min värk försvinner även på  sinnesrogudstjänsten. /.../

3:3 Delaktighet


Den tredje kategorien handlar om delaktighet, att medverka och delta i ett sammanhang. Att vara delaktig innebär också att man medverkar till något, man bidrar med något. Man ger genom att vara där. Det är också att vara närvarande. Sinnesrogudstjänsten upplevs genom sin personliga prägel öppnare för den enskilda människans behov på ett mer direkt sätt än andra gudstjänstformer. Delaktigheten är intimt förknippad med gemenskapen. Är man delaktig i något positivt, där man känner gemenskap vågar man uttrycka sig. Att vara med i en spontankör, förbön o s v är ett sätt att få uttrycka sig i en trygg miljö där faktiskt mina behov möts positivt såsom den Rosagrå kvinnan säger;

/.../ Gemenskapen och delaktigheten. Spontankören är viktig. Att våga synas och höras, det är många bitar det handlar om. Förbön är viktig. Det är mitt sätt att få uttrycka mig i kyrkan, att våga. /.../

Att vara delaktig gör att du kan växa och utvecklas som människa och här ges en möjlighet till detta i en miljö som är trygg och positiv. Det blir en intim miljö där djupa behov dryftas vilket många aldrig kunnat göra tidigare i sina liv av diverse olika anledningar. Den Rosagrå kvinnan uttrycker det så här;


/.../ På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. /.../ I högmässan sitter jag på arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig delaktig. Då blir inte kyrkan så farlig på något sätt.

I den vanliga högmässa upplever denna kvinna att hon enbart ser på eller bara tar emot. Här finns inget deltagande som hon upplever i sinnesrogudstjänsten. Den positiva upplevelsen av att vara delaktig i sinnesrogudstjänsten svarar mot ett behov av att vara delaktig i ett sammanhang. Den ursprungliga liturgiska iden bakom gudstjänsten handlar ju dessutom om ett givande och tagande, en kommunikation.

Den Bruna kvinnan beskriver dessutom hur hennes församling aktivt söker sig tillbaka till denna av gudstjänst där delaktigheten finns med;


/.../ Stort behov av att vara delaktig, vilken sinnesrogudstjänsten är öppen för. I min församling i Staffan vill man också återskapa härligheten - festen. Församlingen ska vara församling och delaktig. /.../

Detta svarar emot det djupt mänskliga behovet av att vara delaktig i ett sammanhang. Det är ett grundläggande drag hos människan att hon går under om hon inte känner gemenskap och delaktighet i en grupp därför då kan hon inte heller spegla sig själv. På senare tid har förmodligen detta behov ökat dramatiskt och under 1900-talets senare del med mindre människor och fler maskiner på arbetsplatserna, stress och ökad belastning på den enskilda individen med påföljder av olika flyktvägar såsom exempelvis alkohol vilket resulterar i isolering på olika sätt.


Vidare uttrycker den Rosagrå kvinnan hur humor och fartfylldhet upplevs som positivt i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänst. Kanske för att detta tolkas som ett engagemang. Humor används många gånger som spänningslösare och för att öppna upp.  Ett kontaktsökande handlande, blir du sedd blir du delaktig;

/.../ Kanske också beroende på vilken präst det är, någon som det är mer humor och fart i, då blir det mer likt sinnesrogudstjänsten. /.../

3:4 Utanförskap

I motsatts till den förra kategorin som grundade sig på att känslan av delaktighet handlar den här kategorin om den förras motsats, ett  utanförskap. Den Rosagrå kvinnan har i tidigare citat uttryckt den delaktighet som finns uttrycker samtidigt att den är otillräcklig. Det finns önskan om mer deltagande. Hon uttrycker det så här;


- Jag skulle vilja att någon kunde gå upp och berätta lite. Jan-Erik pratar ganska lång stund ibland och kanske någon annan kunde berätta något. Till exempel om sin andlighet, hur det är att leva nykter. Allt är så inrutad och det har vi inte velat rucka på och så ska det vara, men någon gång i halvåret eller så… Mer och mer har Jan-Erik delat ut småsysslor till oss.

Denna kvinna är engagerad i sinnesrogudstjänsterna i Staffans kyrka i Gävle. Här har man inte infört delning, vilken är en så stor del i många andra sinnesrogudstjänster på andra ställen. Det är ju just i dessa personliga berättelser som den Rosagrå kvinnans önskemål skulle kunna komma i uttryck. Samtidigt kan det upplevas negativt att Jan-Erik inte delar med sig av sin tid i gudstjänsten. Tillåter han inte att andra delar med sig av sina livserfarenheter blir inte sinnesrogudstjänsten en gudstjänst som styrs underifrån där alla får ta plats. Då blir det en form av hierarki, det är denne man som styr. I Staffans församling finns dock spontankören där vem som helst får deltaga och vilket upplevs som mycket positivt

3:5 Stökigt


Många talar om den delaktighet de upplever i sinnesrogudstjänsten. Här pågår någonting, något händer, där människor deltar såsom i spontankör till exempel. Eftersom varje människa deltar i vad hon vill för det med sig att inte alla samtidigt går fram och sjunger eller deltar i nattvard osv. Detta kan uppfattas som oordning och stökigt mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänst. Gudstjänsten blir ledd eller delas av flera personer eftersom prästens roll ska begränsas till att utföra de heliga handlingarna såsom nattvard och dop.


Sinnesrogudstjänsten är öppen för alla människor i vilket tillstånd de än må vara, vilket säkert den Svenska kyrkans gudstjänster är med, men här uttalas detta tydligt. Det är helt ok att komma onykter eller påverkad, om det skulle vara så. Det viktiga är att du kommer. Det kan upplevas som stökig och orolig därför har du behov att ta rökpaus får du gärna det o s v.


Sinnesrogudstjänstens välkomnande attityd påverkar naturligtvis gudstjänstordningen, i den mån man nu kan tala om någon speciell ordning. Ofta har sinnesrogudstjänsterna mycket enkla ritualer. Det finns ofta ett enkelt schema för dagens gudstjänst, där dagens punkter står uppskrivna. Här sitter inte folk bara stilla och lyssnar utan här deltar de och de kan bli både känslomässigt och mer högljutt än annars. Den Ljusblå kvinnan vilken har ett långvarigt engagemang inom Svenska Kyrkan har upplevt det som stökigt i början. Hon säger så här;


- Först i början, för kanske 6 år sedan, tyckte jag det vart så stökigt, hemskt stökigt! De satt stilla förutom vid pausen. Då sprang de ut och rökte och så. Jag tyckte de var så högljudda. När de steg upp och presenterade sig och sa´ - Hej, jag heter Kristina och är alkoholist! Och sen när alla svarade högt Hej! Och en utsträckt hand. Då vart det stökigt. Jag får ingen sinnesro för att det var så bråkigt.

Den Ljusblå kvinnan reagerar även  på den icketraditionella formen i sinnesrogudstjänsten som hon menar inte följer traditionella regler och normer. Hon säger vidare;


/.../ För att, kyrkliga ritualen går ju efter ett visst schema, alltså en söndagsgudstjänst eller en nattvardsgudstjänst. Men det här var ju liksom mera fritt, kan man säga, för att det lästes ju inga evangelietexter eller någonting inte. /.../  På en vanlig mässa, ta en söndag, då får man ett program att följa där allt står.  /.../

Det är något som bryter det invanda beteendet. Det är något som stör. Och människan har svårt med förändringar till en början. Ofta klingar detta av till den nya vanan är någorlunda etablerad, vilket hon faktiskt ger uttryck för i intervjun.


När hon upplever att det är bråkigt syftar hon antagligen på den nya ordningen som hon upplever som oordning. Det kan också bero på människornas berättelser i delningen, vilka kan vara upprörande. Delningen kan upplevas som mycket stark och otäck för många.  Det måste vara svårt och det är det även för mig ibland att lyssna till många människors tragiska bakgrund. I Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster är det mycket mer stillsamt och lugnt. Här talar man inte lika personligt och öppet om svårigheter utan kanske mer allmänt om hur det kan vara. Även den Gula kvinnan med sin bakgrund i tolvstegsrörelsen uttrycker hur jobbigt det kan vara att ta del av dessa personliga berättelser.


- Ja, det kan jag göra när det är vissa går fram och pratar om sig själv. Om de pratar om, ja, det är ungefär som de rannsakar sig själv för det som har varit och lägger ut i en… mycket sådana här jobbiga konsekvenser om kriminella saker och… jag vet inte, för mig känns det inte som det passar riktigt, utan jag tycker att de liksom ska försöka prata om det här med kärleken mer. I sådana fall ska det vara att man kan avlägsna rädslor och oron och sånt där. Men inte i sådana här kriminella handlingar. Det hör inte hemma här och att prata om sprutor och så där. Jag känner, ja jag vet inte, men det beror på vem som pratar och hur man pratar. Vem som framför det. Det är ju liksom absolut det som avgör det.

I delningen handlar det om destruktiva saker och mångas behov är faktiskt av det motsatta som denna kvinna uttrycker, så i vissa fall kan det upplevas för mycket. I delningen måste budskapet om hopp om bot finnas genom den personliga erfarenheten att uppleva ett nyktert liv. Jag kan tänka mig att om man delar för tidigt i din personliga läkeprocess riktar man istället ut sitt hopp mot församlingen och då kan det bli missriktat. Det blir mer en berättelse om hur det varit men inte hur det blivit, utan vad denne hoppas på att det kommer att bli.  Kanske är det sådana delningar kvinnan syftar på.

3:6 Subjekt - objektrelation


I denna kategori handlar det om uppfattningen om subjekt och objektrelationen. Det vill säga det handlar om vi och dom och skillnaden mellan dessa två. På något sätt är man ju trygg i den egna gemenskapen och det kan vara svårt att gå utanför den av gammal vana. Svenska kyrkan står för en lång och inarbetad tradition och många människor har här varit engagerade under långa perioder i sina liv. Detta ger en trygghet och kyrkan som institution som även har varit socialt accepterad. Det är först för tre år sedan staten och kyrkan skiljde sig åt. Kyrkan har alltså varit en symbol för gud och staten och varit en ledstjärna och formare för det perfekta handlingssättet, en normgivare. Är man med i kyrkan är man säkrad på den goda sidan på flera plan.

Hos den Ljusblå kvinnan kan man skönja hur detta synsätt lever kvar på det sätt hon beskriver hur kyrkan tagit hand om sinnesrogudstjänsten och hur de andra blivit ledda till kyrkan. Man kan få ett intryck av att ”de” har kommit till rätta till kyrkan igen och det blir ”vi” som tagit hand om dom” och de har ändrat uppfattning. Vi hade liksom rätt från början. Det finns en skiljelinje mellan dessa två sidor. De har egentligen inget gemensamt med ”oss” förrän de kommit till rätta hos oss.


/.../ Det tilltalar mig det mycket de här som var så frimodiga och gick opp och prata. Det att människor har kommit ur sitt missbruk och att kyrkan har tagit hand om sinnesrogudstjänsten tillsammans med tolvstegsprogrammet /.../

/.../ Genom tolvstegsprogrammet har de kommit in och fått hjälp och blivit ledda till kyrkan är positivt. De har fått en annan uppfattning än att kyrkan är hög och dömande /.../

Vad som här möjligtvis inte betänks är att många som har sin bakgrund i tolvstegsprogrammet och går på sinnesrogudstjänst i olika kristna församlingar, inte nödvändigtvis behöver ha en tro på den kristen guden som den högre makten i sina liv. Detta faktum borde vara intressant att undersöka i framtiden. Det finns hos denna kvinna en distans och en uppfattning om befinna sig  på rätt och fel sida av samhället. Hon uttrycker vidare hur hon upplever det positivt för dem som går dit, men hon uttrycker inte att det handlar om henne själv.


- Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den sammanhållning det blir. Positivt är det ju för dem som går dit. Och de, jag tycker att de är väldigt duktiga när de stiger opp och berättar… hur det har varit och hur de har kommit ut, ur det.

Ändå poängterar hon även det positiva i att de som inte är missbrukare får ta del av deras berättelser.


/.../ Bra för att de som inte varit missbrukare får höra hur andra har haft det och kommit tillbaka. /.../

Man har från kyrkans sida varit snabb att ställa sina resurser till förfogande d v s lokaler och liknande. Naturligtvis är detta positivt men inget möte eller någon dialog kan egentligen ske förrän båda sidor erkänner sina behov och delar med sig av sitt till varandra. Så länge det är frågan om dom som inget har men behöver och vi som har men inget behöver så kan inget möte ske.

3:7 Subjekt - objektrelation


Denna kategori är i princip densamma som den förra. Skillnaden ligger i den omvända subjekt och objektrelationen. Här uttrycks avståndet mellan den ordinarie gudstjänstformen och sinnesrogudstjänsten i Svenska kyrkan från sinnesrobesökarens sida. Den Gula kvinnan nedan talar om hur man i en vanlig gudstjänst i Svenska kyrkan ska vara som de andra och alla i den traditionen.

/.../ Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de andra. Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara anonym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någonting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, det känns så. /.../

Det finns här en skillnad emellan de andra, deras gemenskap och mig. Hon uttrycker att hon känner sig främmande i kyrkans ordinarie gudstjänster i förhållande till de andra besökarna där. I den andra gemenskapen beskriver hon det som  att människan stöps om i en traditionell form där individen suddas ut. Anonymiteten i sinnesrogudstjänsten verkar för denna kvinna sitta i att avkläda sig fasaden som är hinder i ett närmande till andra människor, mig själv och min högre makt. Anonymiteten i en vanlig gudstjänst sitter i att anpassa sig efter andra, att inte kunna ge uttryck för sig själv, att få ta plats. Den påminner kanske även om den utsatthet och ensamhet man erfarit tidigare. En skillnaden mellan den Gula och den Ljusblå kvinnan finns i sättet att uttala sig  när de talar om vad de upplever i de olika gudstjänsterna. Den Gula kvinnan betonar mer sin egen känsla av det upplevda och den Ljusblå mer om hur de andra beter sig.


Vidare uttrycker även den Ljusblå kvinnan hur kyrkan varit en plats för en sluten grupp. Detta har betydelse för hur välkomnande en människa kan känna sig när hon närmar sig kyrkan.

/.../ Kyrkan har förändrat sig på det viset. Det går inte att stänga… in sig i en krets bara inte… utan det är för alla människor.

3:8 Bekräftelse och acceptans


Att bli accepterad är att själv förstå att jag duger som jag är, att jag passar in i ett sammanhang och har del i en gemenskap, i något större. Bekräftelsen ligger i att jag utifrån mig själv får bevis för att jag är bra som jag är. Jag kan heller inte få bekräftelse om jag inte accepterar mig själv. Fler uttrycker hur de känner sig hemma och hur positivt de upplever denna välkomnande attityd i sinnesrogudstjänsten. Människan blir bekräftad när hon kliver in i kyrkorummet och möts av välkomnande, ej dömande blickar o dylikt som hon kan uppleva i en vanlig gudstjänst där det är ett mer anonymt och ett mindre personligt bemötande. En människa vågar vara sig själv i en gemenskap där hennes jag blir accepterad och det bemötande sättet är då en bekräftelse på detta. Det blir som en tvåvägsrörelse i acceptans och bekräftelse och det i sig är en kommunikation och för med sig en känsla av delaktighet i ett sammanhang. Det verkar som om det är vanligt att man blandar ihop dessa båda begrepp eftersom många använder de två begreppen för att beskriva vad jag tror är samma sak. Det kan vara att säga att jag blir bekräftad som jag är eller accepterad som jag är. Jag måste acceptera mig själv först och här inleder jag en rörelse, en kommunikation. Den Lila kvinnan uttrycker upplevelsen av kunna komma som hon är;

- Man vågar vara sig själv på en sinnesrogudstjänst. Här kommer jag, så här är jag och jag behöver inte sätta på mig någon mask. Hur jag än är, är jag alltid välkommen. Idag upplever jag det välkomnande även på de vanliga gudstjänsterna än förr. De som jobbar på S t: Jakob har alla ett mycket välkomnande sätt till skillnad från Bjuråker och Delsbo. Mina positiva upplevelser från sinnesrogudstjänsterna har satt sina spår på hur jag känner.

I detta citat finns ett uttalande om hur människans upplevelser filtrerar även upplevelser på andra områden. I detta fall ett positivt intryck från sinnesrogudstjänsten som förflyttas till en annan gudstjänstform. För henne blir det inte så farligt längre, liksom för den Ljusblå kvinnan som ändrat sin syn på de som är på vingeln´. En undran kring detta är hur många människor påverkas på så sätt att den fria uppfattningen kring den högre makten från tolvstegsrörelsen förvandlas lite obemärkt till den kristna Guden? Samtidigt är sinnesrogudstjänsten ett samarbete med den kristna kyrkan och ingen hemlig med det.


I bekräftelsen ligger hur du blir  bemött. Genom att gå bortom de traditionellt religiösa språket kan man nå dem som inte har detta språk. Det gäller att formulera om, att skapa andra former för andliga uttryck och för att möta människors andliga behov. Genom att göra detta bekräftar kyrkan att människor är olika och har ett annat sätt att tillgodogöra sig det kristna budskapet. Det finns inga stoppklossar för andligheten i lärosatser, utan människan blir mött där hon är.


Den Lila kvinnan säger;


/.../ Präster och diakoner går ner på vår nivå. De är insatt i det här med tolvstegsrörelsen. Utan prat om religion och  religiösa uttryck. Katarina är en vardagsängel. Man blir accepterad. Det finns förståelse.

Det verkar som upplevelsen att bli accepterad ligger i det traditionslösa bemötandet samt trygghet i något gemensamt. En trasig människa med sår i sitt känsloliv behöver bli sedd och få ta plats vilket sinnesrogudstjänsten är öppen för. Anonymiteten i en vanlig gudstjänst ger kanske inget rum för individen att bli sedd eller bekräftad på samma sätt. Anonymiteten i sinnesrogudstjänsten ligger i att individen kan vara anonym i det djupt oanonyma i att vara människa med känslor och behov. Du blir sedd men behöver inte tala om vem du är En annan form av bekräftelse ligger i uppläsandet av bönelapparna såsom den Gula kvinnan säger;


/.../ Oftast har jag haft hopvikta lappar… sista tiden när jag har varit, för att det är inte så noga att man behöver läsa upp det, för att det känns bra ändå för mig. Jag behöver inte få den bekräftelsen, via liksom talet då… /.../ 

Flera av besökarna talar om hur de känner sig mer accepterade och hemmastadda i sinnesrogudstjänsten än de gör i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster. Här nedan uttrycker den Lila kvinnan sådana tankar. Det verkar som hon upplever den senare formen av gudstjänst inte är till för  människor som henne med vardagliga problem. Det innebär att det finns en uppfattning att människor i den vanliga gudstjänster är de som inte har sådana problem. Det ger uttryck för en känsla av att vara sämre eller hellre att inte klara av att nå upp till detta perfekta stadium på något sätt. Detta bottnar kanske i tanken att i den gudstjänstformen finns de som redan är lyckade på något sätt. De präktiga, som redan är färdiga. Detta påstående kan vara färgat av personens egen känsla av skam och skuld inför sitt liv. Det är lätt att döma sig själv. De som går på vanliga gudstjänster är ett annat slags människor, vilka är förmer än oss, /.../ alldagliga människor /.../  Det något jag inte känner igen som jag kan dela erfarenheter med. Hon säger att där finns stämpeln av religiös gudstjänst som där språket är fint, svårbegripligt och förmer. Acceptansen i sinnesrogudstjänsten ligger i det att individen blir erkänd och sedd där hon är. Hon behöver inte vara klar som hon upplever de andra är, som i föregående beskrivna kategori.

Vidare uttrycker hon i detta sammanhang hur närheten till en högre makt känns betydligt mer än i en vanlig gudstjänst där ensamheten gör sig mer påmind. Hon uttrycker samtidigt hur många olika sorters människor besöker sinnesrogudstjänsten och i den gemenskapen blir hon då accepterad för den hon är. Det finns likasinnade och i den gemenskapen får hon bekräftelse därför att de andra i gemenskapen talar om att den är ok att vara den man är.


- Ja, mycket givande. Jag känner ro och frid. Man känner sig hemma, därför att det är alla sorters människor. Man blir accepterad för den man är. Det är inte stämpeln av en religiös gudstjänst. Utan… det är ju mest då för… vanliga, ja oss, alldagliga människor som har problem. Närheten till en högre makt känner man enormt. Jag känner mig hemma därför att när man har delning känner man igen. Det finns andra som mig. Ensamheten känns mer i en vanlig gudstjänst. Man förstår språket, det vardagliga. /.../

3:9  Enkelhet


Det grundläggande för sinnesrogudstjänsterna är att det är ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan och utifrån detta kan gudstjänsten utformas på olika sätt.
 De olika punkterna ska mer ses som vägledning och inspiration hellre än en fastlagd norm och gudstjänsten blir härmed rätt enkel, fri och förbehållslös. Dessutom är musiken ett viktigt inslag därför att den anses nå längre än ord. Vidare är språket fritt från värdeladdade ord med negativa associationer såsom frälsning och synd. Även Jesus centrala roll får en ändrad karaktär genom att de handlingar han står för betonas och inte hans namn som många gånger aldrig ens nämns under en gudstjänst.


Enkelheten i sinnesrogudstjänsten verkar höra samman med hur det kristna budskapet förs fram. Den traditionella formen av gudstjänsten i Svenska kyrkan upplevs som att den tyngs av dess form samt kyrkan och dess aktiviteter förknippas med kyrkans historia vilken är speglad av makt och kontroll. Den färdiga formen tillåter inte många uttryck för spontanitet och deltagande som dessa människor upplever att ha ett behov av i sitt andliga växande. Gudstjänsterna upplevs som tråkiga och djupa. Även när Svenska kyrkan har sinnesrogudstjänst upplevs den som färgad av kyrkans tradition. Den Oranga kvinnan får illustrera med detta citat;


/.../ När kyrkan själv har sinnesrogudstjänster då upplever jag  liksom att det är ungefär som vanliga gudstjänster, tyvärr då. Då blir det, det här stela och trista, det här formstämningen liksom , ja lite tråkiga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det beror på... Det har blivit mycket makt och kontroll liksom i kyrkan.


Vidare kan man tänka sig att kyrkan har stått för de färdiga, som jag tidigare diskuterat och på något sätt kanske församlingen speglar samhället och dess hierarki. Det var så förr att de i samhället med mest status satt längst fram och i en nedåt graderande skala bakåt i kyrkorummet. Kanske är det så fortfarande på vissa håll och lever på något sätt kvar. När en människa upplever sig som dömd av samhället på grund av sin livssituation och framför allt av sig själv, förstärks detta i det traditionella kyrkliga sammanhanget och det blir svårt att känna sig hemma och accepterad där. I sinnesrogudstjänsten likställs människor med varandra i och med anonymiteten. Här får inget yttre såsom yrke eller liknande utgöra villkoren. Det gemensamma är och det att vara människa och de behov människan har, inte titlarna. Budskapet att det är viktigt att finna människan där hon är, inte var man vill att hon ska vara, är angeläget. Känslan av att slippa vara som de andra, som den Gula kvinnan här nedan uttrycker det, i en vanlig gudstjänst och komma som den du är förknippad med att du slipper ta en roll och missa dig själv, missa målet. Att inte nå ända fram.


- Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de andra.  Man är mera anonym på något sätt. I Sinnesrogudstjänsten kan man också vara anonym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någonting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, det känns så.


Musiken har en central roll i sinnesrogudstjänsten och dess betydelse ger den Oranga kvinnan exempel på i när hon berättar om en sinnesrogudstjänst hon besökt arrangerad av Svenska kyrkan. Trots hennes negativa upplevelser betonar att sången var fin. På något sätt innebär detta att sången kanske ger tillgång till fria och personliga associationer som övriga delar av gudstjänsten inte gav. Den når längre. Hon säger att gudstjänsten var förutsägbar d v s det är klart och vi vet hur det går.

/.../ Jag tyckte det kändes som att gå på vanlig gudstjänst. Det är ganska tråkigt och stelt och förutsägbart. Sången tyckte jag var jättefin, vacker. Den gav mig något.


Det finns även andra aspekter på enkelheten i sinnesrogudstjänsten. I detta fall utgörs den av avsaknaden av betoning på Jesus som person, istället handlar det om hans handlingar utan uttal om att han är den som framfört dem. Han är synnerligen anonym och kliver ett steg bakåt för att ge rum åt sitt budskap istället. Jesus har fått större plats i sin frånvaro så att säga, precis som de uttalanden om anonymitet vi hört tidigare. En man av tolvstegsrörelsen!


Den Rosa mannen uttrycker det så här;


/.../ Sinnesrogudstjänsten kan kanske ibland tappa bort Jesus lite grand. Det beror väl på hur den utformas, men, men ja… om man jämför med den vanliga gudstjänsten och den centrala roll Jesus har i den kristna kyrkan. Så om man tänker på hur Jesus finns med i alla fall om man tar sinnesrogudstjänsten i Staffans kyrka så… så kan jag väl säga… det är väl det som jag, jag kommer att tänka på när du nämner det här att det kan vara lätt att tappa bort Jesus.

Nu menar jag han finns ju där även om han inte nämns vid namn, men jag har ju upplevt att tolvstegsprogrammet har hjälpt mig att renovera min kristna tro. Och jag kan ju ibland ha, slagits av att när jag har jobbat då rätt mycket med de här grupperna där Jesus inte finns med faktiskt, med väldigt, väldigt lite fast det är en kristen tolvstegsbok vi har. Den är skriven med kyrkans målgrupp. Så, jag har ibland själv slagits av, - Oj, var finns Jesus med i det här då? Men, ja och då, då är det ju så att den Gud som man allt mer lär känna genom att jobba tolvstegsprogrammet. Det är, ja han är identisk med Jesus. När man börjar studera Jesus. Hur var han? Så, så upplever jag att det stämmer. Och jag får en ny, nyupptäckt också av vem Jesus är. Och läser man tolvstegsprogrammet så är det en mycket, mycket detaljerad beskrivning av den kristna omvändelsen och helgelsen om man talar i traditionella termer.


Här pratar man inte om något utan försöker göra verklighet av Jesus budskap. Det är handling, inte prat. Även ifrån Hudiksvall finns belägg för hur de som arbetar i kyrkan har hittat ett sätt att nå utöver den gamla formen genom att använda mer vardagligt språk än ett mer högtravande som skapar avstånd. Den Lila kvinnan har i ett tidigare citat uttryckt detta hur präster och diakoner går ner på en vardaglig nivå där religion och religiösa uttryck är borta. Hon ger här uttryck för upplevelsen av andlighet istället för religion som verkar vara så förknippat med negativitet. Det finns behov av handling och det går inte att bara tala om vad man borde göra och hur det borde vara. Den Ljusblå kvinnan som har lång erfarenhet av Svenska kyrkan talar även hon i ett tidigare citat om den traditionella gudstjänstformen som präglas av fasta mönster. Istället för att läsa om någonting delar människorna med sig av berättelser direkt ur livet.

AA liknar ingen traditionell organisation där ledarna kontrollerar rörelsen uppifrån. Det är istället ett nätverk där medlemmarna driver rörelsen från botten. AA:s ledning och organisation är och förblir enklast möjliga för att undvika att en självgående byråkrati och att hierarkiska system byggs upp. Denna enkelhet säkrar kontrollen över organisationen i händerna på dem den tillhör - tillfrisknande alkoholister som går på möten. Tolvstegsrörelsen ställer princip framför person.
 Detta påverkar gudstjänstformen sinnesrogudstjänsten. Den blir enklare och Jesus som den upphöjde guden får stå tillbaka, det är i stället hans budskap som betonas och framstår. I sinnesrogudstjänsten talar man om hur det är, inte om hur man borde vara såsom den upphöjde, där långt borta. Avstånden till det gudomliga kortas ned genom det som dagens människa har gemensamt med människan Jesus för 2000 år sedan, det att vara människa med behov och känslor.

En annan aspekt av enkelheten ges kanske uttryck i de upplevelser av tristess och formstämning utan djup beror på att man inte känner till symboler och språk i kyrkan. sig dessa symboler och tolka dem. Har man inte vuxit upp i den traditionella kyrkogemenskapen kan det vara svårt att närma

3:10 Ärlighet

Ärlighet är något som flera av de intervjuade har uttryckt finns med  i sinnesrogudstjänsten. Denna betoning på ärligheten är ett tolvstegsrörelsens bidrag till gudstjänsten. Med ärligheten menas att man säger som det är och använder sig av ordet jag istället för man. Genom att använda ordet jag kommer du närmare dig själv och dina känslor. Det är svårt att tala om dig själv i tredje person därför att det kan vara svårt att hålla sig till den egna personen och de egna värderingarna och då är det lätt att inte fullt ut se verkligheten som den är. Utan denna nakna ärlighet kan man inte bli delaktig i en mognadsprocess och ingenting kan ske på djupet i den andliga mognaden. Genom att visa på sin egen sårbarhet och därigenom bli delaktig i ett sammanhang förmedlas Kristus budskap.

/.../ Hela tolvstegsrörelsen kännetecknas ju av att man säger som det är. Och, och det gör att… att det blir annorlunda. Ja, det som skiljer från den ordinarie gudstjänsten… Jag tror att, om man ska förstå det måste man känneteckna, veta det som kännetecknar, tycker jag, det hela tolvstegsrörelsen är en ärlighet där man säger som det är. Och det, det gör skillnad i gudstjänsten. /.../ 

Denna skillnad son han här ovan beskriver i gudstjänsten genom att man arbetar från där man står utan att sätta på sig en fasad genom att exempelvis sätta på sig fina kläder. Detta att byta kläder skulle i och för sig kunna innebära att man sätter sig i ett tillstånd eller situation för att komma i stämning inför något. De fina kläderna som den Rosa mannen talar om nedan utgör istället ett avstånd och ett hinder. Man visar upp sin  bästa sida och inte hur det egentligen ligger till, hur det är. Man har en mask som döljer mig och mina inre behov. Kanske är det därför det inte går att jobba med sig själv på vanliga gudstjänster på samma sätt för dessa människor. Det är en ceremoni även hos församlingen. Det är flera som talar om den här fasaden som döljer det egentliga förhållandet.

/.../ Jag skulle vilja säga så här att… Jag är uppväxt, tycker jag, bra ska jag väl inte säga men, när man gick till kyrkan på söndagarna så, med föräldrarna, så var det så att man satte på sig finkläderna och så blev man tillsagd och sköta sig. Och det här, ja, det är oförargligt, men det har fört med sig att, när man går till kyrkan så, så visar man upp sin bästa sida. Då visar man inte riktigt upp hur det är. Jag tycker, jag har fått med mig det alltså på något sätt och det där är ett arv som spökar… i, i mitt inre så att säga. /.../

Denna ärlighet i sinnesrogudstjänsten har positiva effekter av att spänning släpper och kan slappna av. Vidare gör ärligheten att människor kan mötas på ett annorlunda sätt. Det blir en öppenhet där känslor kan tränga fram. Här finns inte heller plats för dömanden eftersom vi är lika i de mänskliga behoven. Det blir möten med medmänniskor, som inte blundar för och


förnekar verkligheten speciellt när den är svår och jobbig att hantera. Detta inger hopp. Den Bruna kvinnan illustrerar det så här;

- Det är verkliga möten mellan människor på Sinnesron. Det är ingen fasad. Man ser varandra med alla svagheter. Här ser vi varandra på ett ärligt sätt. Generositet och ärlighet!


Ärligheten förknippas med ännu en annan positiv effekt där ett slags lugn, sinnesro, infinner sig när man säger som det. Det åtgår inte längre någon energi till fasader av olika slag utan det finns plats för annat. Den Rosa mannen beskriver det som att lätta en börda eller med hans egna ord ett inre reningsbad. Detta hör ihop med vad den Gula kvinna uttryckte med känslan av fridfullhet när hon skriver bönelappar. I dem ber man om hjälp att klara ut sin situation på olika sätt. Detta att be om något är på sätt och vis ett avslöjande ärlighet om vilka behoven är. Den Rosa mannen säger så här;


- Ja, det som är kännetecknande för sinnesrogudstjänsten är ju… den här ärligheten. Och, både de här tolvstegsgrupperna och sinnesrogudstjänsten blir ju någon form av… inre reningsbad, skulle jag vilja beskriva det för, för mig, för min inre människa. När jag säger precis som det är, när jag är som så här ärlig och inte döljer mig. Det är någonting som sker. Positivt. Så att jag med, med oerhört lätta steg går därifrån. Det är alltså, får luft under vingarna. Det är, det gör att gudstjänsten verkligen ger skäl för namnet… Sinnesro. /.../

3:11 Personligt bemötande


Det personliga anslaget sinnesrogudstjänsterna visar sig kanske framförallt i delningen där människor delar med sig av sina personliga erfarenheter av livet. Delningen handlar ofta om hur en medmänniska har nått ut ur sin destruktivitet präglad av missbruk. Den riktar sig till de som arbetar med att komma ut ur sitt missbruk för att visa att det är en kamp de delar med fler, att de är inte ensamma samt ge hopp om tillfrisknande.


Delningen med de personliga vittnesbörderna berör därför de handlar om känslor och vardagen och det är sådant varje människa kan känna igen och ta till sig. Det kan bli väldigt starkt och känslosamt och avstånd krymper. Det talas inte om vad eller hur någon har gjort eller vad man borde göra utan det är någon som talar om hur det är. Genom att tala om eller vad varje människa borde göra kan istället skapa avstånd och det avståndet kan göra att det är svårt att ta till sig ett budskap hur bra eller dåligt det än må vara. Nuet är färskvara och ska kanske inte alltid filtreras genom ålderdomliga förehavanden utan måste kunna relateras till ett dagsläge. Här kommer man nära den person som berättar såsom den Rosa mannen berättar;


/.../ det som berörde mig så starkt första gången jag var med på en sinnesrogudstjänst i Staffans kyrka då, var alla de här oerhört personliga böneämnena, där människor rakt ut tar upp det de kämpar med i livet. Det är, man kan säga att det är en oerhört livsnära upplevelse. /.../

Delningen kan uppfattas som mycket upprörande därför att den visar på en verklighet som många inte anar eller har erfarenhet av. Därför tror jag att det är viktigt att den som ger delning har haft en längre tid utan sitt missbruk. Det är endast de som har upplevt det själv och visat att det går att släppa ett destruktivt beteende som kan ge övriga ett hopp. Det måste finnas förståelse, någon som förstår beroendets språk som kan hjälpa den andre. I annat fall kan det bli tal om borde igen och det leder ingen vart. Det måste vara personligt, en livshistoria för att göras verkligt. Vidare talas om hur dessa personliga bidrag i gudstjänsten utgör skillnaden i Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster i motsatts till sinnesrogudstjänsten. Delningen i sinnesrogudstjänsten kan jämföras med väckelserörelsens vittnesbörd. Där finns allvar men också humor men ingen högtidlighet. Det finns plats för känslor. Den Gula kvinnan säger så här;


/.../ Och så att det är någon som delar med sig av sina erfarenheter. Det gör ju inte direkt vanliga gudstjänster. Det är ju ingen som pratar om sig och sitt. Utan man läser ur Bibeln och man läser ur psalmer och man ber tillsammans. Det är väl gemensamt att man ber tillsammans, för det gör vi på sinnesrogudstjänster också. /.../

Samma kvinna talar om anonymiteten i vanliga gudstjänster till skillnad från anonymiteten i sinnesrogudstjänsterna.

- Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition som alla andra i den gemenskapen om man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de andra.  Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara anonym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någonting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga… gudstjänster, det känns så.


Anonymiteten i sinnesrogudstjänsten stödjer känslan av jämlikhet. Den hjälper till att försäkra att ingen individs personlighet eller omständigheter bedöms vara viktigare än någon annan eller framförallt budskapet om tillfrisknande. Detta jämlika förhållande finns kanske inte traditionellt inom den svenska kyrkan där den som hade mest status satt längst fram även om vi lever på 2000-talet så bär vi arvet från gångna tider med oss. Personligheten göms inte i fina kläder där du döljer ditt rätta jag såsom den Rosa mannen berättat hur han upplevde det. Vidare är prästens roll annorlunda  i sinnesrogudstjänsten där den begränsas till de handlingar denne har prästvigts till d v s dop, nattvard avlösning o s v. Detta ger plats för fler uppgifter för människor att vara delaktig och påverka gudstjänsten. Detta tillsammans med delningen gör gudstjänsten mer personlig och prästens roll som opersonlig språkrör minskar. Prästen förkunnar inte från en upphöjd och oberörd plattform och han är inte ett opersonligt språkrör. Prägeln av personlighet kan också vara det att jag har möjlighet att deltaga i det som händer i gudstjänsten på det sätt jag vill. Önskar jag bara sitta ned gör jag det eller vill jag delta aktivt gör jag det i stället. Det finns plats för personliga initiativ. Vidare visar budskapet att en relation med Gud, såsom du själv uppfattar honom på en öppenhet gentemot din högst personliga uppfattning och erfarenhet av denne högre makt. Till den måste räknas den personliga vägen dit som var och en måste göra på sitt sätt. Rör därför inte den människa Gud arbetar med.

4. Diskussion


Den här uppsatsen  handlar om hur olika människors kan uppleva sinnesrogudstjänsten. För att nå den personliga upplevelsen har jag intervjuat sju besökare från de sinnesrogudstjänster jag själv närvarat vid. Deras upplevelser och uppfattningar har jag kartlagt och sorterat in i tio olika kategorier enligt den fenomenografiska metod jag arbetat med. Min utgångspunkt har varit att undersöka och kartlägga hur andra människor uppfattar sinnesrogudstjänsten, vilket jag gjort och med denna kartläggning har jag uppfyllt frågeställningens första del. Vad det gäller frågan om vad som lockar i sinnesrogudstjänsten samt vad denna gudstjänst kan erbjuda dagens människor har jag fått mycket personliga, intressanta och innehållsrika svar, vilka jag presenterar nedan.

Min kartläggning av intervjumaterialet resulterade i 11 olika kategorier av upplevelser och uppfattningar av sinnesrogudstjänsten och denna indelning kan säkert diskuteras och läggas upp på annat sätt. Det är ju här som mina egna uppfattningar och upplevelser av intervjumaterialet visar sig i på vilket sätt jag bearbetat materialet. De olika upplevelserna av sinnesrogudstjänsten som presenteras i uppsatsen stämmer i de flesta fall överens med Recoveryrörelsens grundtema. Här finns upplevelser av respekt för den enskilda människan och den personliga erfarenheten av en högre makt i livet och här prioriteras relationer och samtal istället för teologiska utläggningar och traditionella aktiviteter. Brommadialogens ambition att nå ut till de som känner sig främmande i kyrkan visar sig här ha lyckats. Den här nya formen av gudstjänst möts naturligtvis av kritik såsom det finns uttryck av i detta arbete. Eftersom de flesta av mina informanter har en relation till tolvstegsrörelsen samt att jag intervjuat sinnesrogudstjänstbesökare och inte gudstjänstbesökare överhuvudtaget, visar sig en större kritik mot gudstjänstformen inte som den skulle kunna göra i annat fall.


De rapporter som publicerades i början av 1980-talet som beskriver det dåliga engagemanget i kyrkan verkar genom sinnesrogudstjänstens form funnit en väg tillbaka. Att bryta den traditionella gudstjänstformen och istället se med öppnare ögon på vad som sker nu. Sinnesrogudstjänsten utmanar traditionella gudstjänstformer i Svenska kyrkan med sin personliga prägel och engagemang. Kristendomens betoning på det individuella har trängt ut dess egen form. Det är dags för förnyelse med andra krav där ifrågasättande, delaktighet och personligt engagemang får större utrymme. Denna nya form hämtar sin näring från människan själv och hennes behov. Den ursprungliga liturgiska formen där rörelse och dialog hade sin naturliga plats har börjat uppmärksammas igen, kanske en slags revitalisation.

En aspekt på dagens situation är att vi människor är informationskonsumenter som passivt tar emot vad som erbjuds. Eftersom kyrkans symbolspråk och ritualer kan te sig främmande för många i dagens samhälle känner sig människan inte engagerad i det som händer. När erfarenheten inte längre stämmer med de symbolerna hamnar den religiösa traditionen i kris, vilket vi kan skönja i dagens samhälle.


Vad det gäller kyrkans dragningskraft på människor har den nog i sinnesrogudstjänsten hittat en form som svarar mot dagens människas behov. Den gemenskap som verkar uppstå mellan människor som får dela det gemensamma, där det personliga engagemanget står högt i kurs får även effekter som ökad solidaritet i samhället. Det handlar om relationer. Ska vi nå någon förändring i samhället får vi börja från botten och här finns en modell för ett sådant arbete som skulle kunna användas på vitt skilda områden.

I mitt möte med dessa människor upplever jag det som om jag närmat mig ett mycket angeläget område. De har generöst delat med sig av sina erfarenheter helt rätt enligt tolvstegsrörelsens princip, där du kan endast behålla det du delar med dig av. Svaren är ofta genomtänkta och medvetet reflekterade.


Det är det personliga engagemanget som gör att jag uppfattar det som ett mycket betydelsefullt och viktigt område. Vad som lockar och gör tolvstegsrörelsens budskap intressant för många människor idag, är vad vi i alla fall delar med varandra, våra behov, vårt känsloliv och tankar kring det. Det finns något gemensamt i människors sökande efter mening och dilemmat med smärta, sorg och mänsklig otillräcklighet, vilket kan vara svårt att hantera utan fungerande mentala redskap. Redskap som vi fått med oss mer eller mindre på vår resa genom livet, som vi också ständigt måste förvärva och underhålla för att hantera olika situationer.


I dagens snabbt förändrande samhälle med allt större påfrestningar med arbetslöshet, stor belastning på dem som har arbete där nedskärningar är en vardag och fokusering på vårt värde som producenter, medför stora påfrestningar för individen. Det kan därför finnas för lite tid för reflektion även för dem som inte har någon form av missbruksrelaterade problem och följden blir att vi förlorar kontakten med oss själva och i ett djupare perspektiv kontakten med det fördolda där vi kan finna en personlig mening med hur vi lever och vad vi gör. Detta fördolda eller den högre makt som tolvstegsrörelsen säger kan te sig och se ut hur du vill, vilket möjliggör ett personligt sökande och en personlig andlighet. Vad tolvstegsrörelsen gör är att ge konkreta redskap hur människan kan göra för att närma sig själv igen och det är detta arbetsätt som ligger till grund för sinnesrogudstjänstens utformning och funktion. Jag tror att det är detta faktum som förklarar sinnesrogudstjänsternas stora besökarantal och popularitet även utanför tolvstegrörelsen, då det handlar om hur det är att vara människa och inte en viss sorts människa.

Sinnesrogudstjänstens öppenhet vad gäller den personliga andligheten verkar ha en stor betydelse för att få människor att närma sig kyrkan som institution. Jag får uppfattningen om att dess historia kantad av världsliga maktspel och som en miniatyr av den sociala strukturen där hierarkin har sin givna plats, har betydelse för den människa som redan upplever att hon befinner sig utanför samhället på något sätt. Kyrkans historia är ej förtroendeingivande och upplevs som en sluten entitet på något sätt. Jag tror att det är viktigt att titta på upplevelser och uppfattningar på flera plan. Om jag i mitt andliga sökande får en ingivelse att besöka en gudstjänst med denna uppfattning om kyrkan och dess aktiviteter, medvetet eller omedvetet, och befinner mig i ett stadium, medvetet eller omedvetet, där jag är gränsöverskridare, blir det ett möte då? Jag tror inte det, det verkar inte så.

Det finns ett medvetande kring denna problematik även hos den vane kyrkobesökaren. På båda sidor verkar det dock finnas en tanke om högt och lågt, ett slags värderingssystem grundat på de som är bra och de som inte är bra. Denna tvära kurva måste göras mer balanserad där dessa värderingar suddas ut för att ge plats åt människan och hennes andliga sökande som hon är och där hon är. Denna anonymitet vad det gäller social status i sinnesrogudstjänstens pedagogik gör att titel och yrkesmässiga prestationer är av underordnad betydelse. John Rawls rättviseprincip känns här mycket närvarande. Där han menar att den enda möjligheten att formulera moraliska principer för fördelning och det goda i samhället  är att vi tänker oss in i en situation där vi inte känner till våra sociala status i samhället. Då skulle vi ta ställning för dem som har det sämst i samhället, den person vi själva skulle kunna vara.

En annan viktig iakttagelse i sinnesrogudstjänsten är hur besökarna upplever en närvaro i det som sker där det talas om hur det är. Till skillnad från Svenska kyrkans gudstjänst som kan upplevas att där predikas det om hur det borde vara och nu är det ju ändå så att förändring börjar med ett medvetande om var vi är nu för att kunna plöja väg för framtida förhoppningar. Vi lever i ett snabbt samhälle där relationer mellan individer förtingligas i det att det ska gå snabbt och effektivt. Vi fjärmar oss från det som bidrar till utveckling - relationer. I ett sökande efter andlig näring och engagemang bemöter vi kyrkan och den upplevs som ett förstelnat system där individen reduceras till en passiv lyssnare och får inte det engagemang hon söker. Här kommer sinnesrogudstjänsten in med ett stark betoning på just engagemang och delaktighet. Därav är sinnesrogudstjänsten så positivt idag eftersom den svarar mot detta behov hos många människor i dagens samhälle.


Jag kommer att tänka på Hegels lag om förändring, den dialektiska processen. Allt som existerar är frukten av en process och varje komplex situation innehåller i sig själv element som är i konflikt med varandra och vilka har en destabiliserande verkan på varandra. En ny situation uppkommer som efterlämnar och bevarar element ur båda dessa motverkande krafter in  i den nya situationen. Denna process håller kontinuerligt på och inget förblir detsamma och resultatet blir hela tiden en ökad medvetenhet och självkännedom. Kunskap inom ett område blir därför en kunskap om  en förändringsprocess. Applicerar man detta på sinnesrogudstjänsten blir denna en syntes av AA-rörelsen budskap och kyrkans själavårdstradition. Det går i intervjuerna att ana konflikterna mellan den traditionelle kyrkobesökaren och tolvstegsmedlemmen som möts i den nya formen av gudstjänst. I sinnesrogudstjänstens medvetandegörande om individens egna känslor, konflikter inom sig själv samt betoning på en fördjupad relation med dig själv och en större kraft utgör en motsatts individens förnekelse där ingen utveckling sker.

Hegel säger vidare att människan när hon bygger upp en civilisation själv skapar institutioner, regler och idéer som sedan blir en tvångströja för henne. Det blir någonting utanför henne fast hon skapat det själv. Kyrkan uppfattas hos flera av de intervjuade som sluten, stillastående och föråldrad och ska den kyrkliga institutionen förbli på något sätt bör den söka dialog med andra såsom i sinnesrogudstjänsten, eftersom kyrkans inflytande på andra världsliga områden inte finns längre som gör att människor söker sig dit. Vidare säger Hegel projicerar människan exempelvis de egenskaper de helst vill ha på en allsmäktig Gud och betraktar sig själv som den usle motsatsen som inte når upp till dessa ideal. Gud och människan har i själva verket i detta sammanhang samma ursprung. Visst kan de vara så i många fall. Det är relationen med oss själva, med våra egna tvångströjor och barriärer vi ska söka läka och det arbetet börjar vi genom att medvetandegöra var vi är nu och det är här som skillnaden ligger mellan Svenska kyrkans gamla gudstjänstformer och denna nya ligger framförallt, upplever jag. Det är i ärliga  relationer som en känsla av magi kan uppstå och vad gör vi när vi fattas dem? Vi kan hamna i destruktivt tänkande och handlande och följden kan bli missbruk av något slag.


Vidare finns funderingar till det djupa engagemang flera ger uttryck för i sinnesrogudstjänsten och om detta möjligtvis beror på ett utbyte av beroende? Är engagemanget såsom deprivationshypotesen säger ett uttryck för social eller psykologisk otillräcklighet? Svaret är givet i varför det finns ett engagemang i AA och vidare i sinnesrogudstjänsten överhuvudtaget. Jag tror inte att detta går att belägga som något speciellt för det personliga engagemanget generellt, men naturligtvis kan det förekomma och då när en människa inte orkar möta sitt inre för att det är för smärtsamt. Vidare är tolvstegsrörelsens bidrag stort i sinnesrogudstjänsten, men passar denna form alla? I ett övergångsskede från missbruk till tillfrisknande är ett djupt engagemang nödvändigt för att inte trilla tillbaka. Detta talar de intervjuade om, men många upplever att intensiteten i engagemanget övergår i en mer balanserad form så småningom. Här kan tilläggas hur de som uppfattat den ordinarie gudstjänsten i Svenska kyrkan som farlig på något sätt såsmåningom tappar sin hotbild.

Sex av de sju intervjuade är kvinnor och på vilket sätt  kan detta ha påverkat uppsatsens resultat. Detta föranleder en vidare undersökning vad gäller ett genusperspektiv i problemställningen. I detta fall är intervjuunderlaget för litet, men man kan ifrågasätta mig och mitt närmande till dessa personer. Är det så att jag lättare söker mig till kvinnor än män därför att jag är kvinna och att detta på något sätt påverkar mitt val. Jag tror det är viktiga frågor att ställa till sig själv när man planerar att göra en undersökning med människor.

I detta fall kan det ha handlat om igenkännande och en vana att tala med kvinnor om känslor o s v. Nu tror jag inte detta är hela sanningen då det inte varit alldeles lätt att få människor att ställa upp på intervjuerna. På något sätt uppfattar jag det som det som står över ett genusperspektiv är tolvstegsrörelsens budskap att du endast kan behålla det som du delar med dig av. Ändå kan jag inte låta bli att fundera över det faktum att kvinnan i andra sammanhang exempelvis i kristnandet av Norden haft en roll som initiativtagare. Kan det vara så här?


Avslutningsvis har det varit mycket spännande att få ha träffat och arbetat med dessa människor. De har genom att så generöst delat med sig av sina erfarenheter lärt mig mycket om människan vilket i och för sig fått mig att än en gång inse vad lite jag vet, men det är gott så. Jag vill tacka dem för deras medverkan som gjort mitt arbete möjligt. Det jag bär med mig är hur oerhört viktigt känslor och om relationer är, vilket på något sätt är livet självt. Det är spännande hur arbetet eftersom det inte följer en upplagd hypotes växer fram och blir någonting nytt och eget. En iakttagelse i arbetet är hur vi människor avgör innehåll och skapar mening i relationen mellan oss själva och det som hon betraktar och upplever, i detta fallet sinnesrogudstjänsten.

4.1 Sammanfattning


Genom att använda den fenomenografiska metoden har jag i denna uppsats kartlagt och bearbetat det intervjumaterial jag fått av de sinnesrogudstjänstbesökare jag mött. Via de 11 kategorier jag arbetat fram går det att få en uppfattning av hur skilda upplevelser av och kring sinnesrogudstjänsten kan se ut. När jag analyserat kategorierna har jag mött ett stort och positivt engagemang i sinnesrogudstjänsten som grundar sig på denna gudstjänstforms välkomnande och personliga prägel där delaktighet, ärlighet och ointresset för världslig status har sin givna plats. Denna form i gudstjänsten upplevs av ofta deltagarna som en stark kontrast till Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster, där de ofta upplever ett främlingskap. De rapporter som Harry Månsus tog del av i slutet av 1980-talet, som visade på det minskade intresset för kyrkan och dess aktiviteter ledde till grundandet av sinnesrogudstjänsten, vilken har vuxit i popularitet alltsedan starten 1992. Månsus önskade dialog med de utanför den kyrkliga sfären som sökte andlighet. Denna handling att sträcka sig utåt och inte fortsätta stänga in sig i en traditionell institutionell miljö gör att människor som söker andlighet har möjlighet att närma sig kyrkan idag. Det är en handling, något mellan två eller flera parter och det handlar om relationer på många plan, mellan människor eller den enskilda människan och hennes andlighet, genom vilka vi växer som människor. Denna form av gudstjänst bejakar människans känsloliv och ansvar över sina handlingar och liv utan fördömande vilket manar till process som i sin tur medför en dynamik och inte ett stelt förhållningssätt. Detta för med sig att människan känner sig levande och delaktig, vilket inte alltid upplevs i dagens samhälle.
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Upplevelser av sinnesrogudstjänsten


Personliga intervjuer


När jag arbetade med intervjuerna och började mitt arbete med att dela in de olika utsagorna i olika kategorierna färglade jag varje enskild intervjutext för att lättare skilja på dem. Färgvalet grundar sig på min egen uppfattning och upplevelse av varje person vid intervjutillfället. Varje person har därför fått en färg istället för ett annat personnamn för att hålla deras identitet  anonym och skydda deras integritet.

Ljusblå, Hudiksvall


Fru Ljusblå är 74 år och är ensamstående. Hon har varit engagerad i kyrkan sedan barnsben. Hon bor i dag i centrala Hudiksvall och är engagerad som kyrkvärd i Jakobs kyrka, Hudiksvall. Hon besöker kyrkan så ofta hon har möjlighet.

1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- Det gör jag ju för det att jag tjänstgjort, på så gott som varenda sinnesrogudstjänst. När de har varit här i Hudiksvalls kyrka. När det är i de andra kyrkorna är det lite svårt att komma när man inte har något att åka med. Jag var satt som kyrkvärd och drog med mig mina barn och barnbarn, fast de inte var så gamla. Jag går när jag tjänstgör, men det har vart på de flesta  i  Jakobs kyrka. Jag går så ofta i kyrkan annars ändå.


2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Jag är så mycket i kyrkan vanligtvis, så jag går när jag arbetar.


3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Först i början, för kanske 6 år sedan, tyckte jag det vart så stökigt, hemskt stökigt! De satt stilla förutom vid pausen. Då sprang de ut och rökte och så. Jag tyckte de var så högljudda. När de steg upp och presenterade sig och sa` -Hej, jag heter Kristina och är alkoholist! Och sen när alla svarade högt Hej! Och en utsträckt hand. Då vart det stökigt. Jag får ingen sinnesro för att det var så bråkigt. Ändå tycker jag att när de berättar sina historier om sitt liv och sången är jättebra.  Det är lugnare nu. Det är mycket bättre. Jag tog åt mig av deras berättelser, och det gav mig ingen sinnesro. Idag störs jag inte lika mycket av deras berättelser.


4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Ja, det skiljer ju ganska väsentligt. För att, kyrkliga ritualen går ju efter ett visst schema, alltså en söndagsgudstjänst eller en nattvardsgudstjänst. Men det här var ju liksom mera fritt, kan man säga, för att det lästes ju inga evangelietexter eller någonting inte. Utan … det var någon som sjöng och gick fram och berätta sitt liv. Man blir beklämd! det blir man. Men man blir också samtidigt väldigt lättad när de kan tala om hur de har kommit ur det hela.

På en vanlig mässa, ta en söndag, då får man ett program att följa där allt står. Jag går i kyrkan för att få ro och naturligtvis för att jag tror. Jag glömmer att jag har ont, jag är reumatiker, när jag sitter där och det inföll sig inte i början, men idag kan jag uppleva den ro där min värk försvinner även på sinnesrogudstjänsten.

5. Hur upplever du denna skillnad?


- På de sista sinnesrogudstjänsterna har det varit väldigt lugnt och fint. Det beror på vilken präst det är naturligtvis, om han kan lugna ner. Jag upplever ingen skillnad alls idag. Det går ju som sagt var inte att beskriva för en vanlig gudstjänst går ju efter… normer och ritualer.

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Det positiva är att de vågar ställa sig upp och berätta hur de haft det och den sammanhållning det blir. Positivt är det ju för dem som går dit. Och de, jag tycker att de är väldigt duktiga när de stiger opp och berättar… hur det har varit och hur de har kommit ut, ur det. Genom tolvstegsprogrammet har de kommit in och fått hjälp och blivit ledda till kyrkan är positivt. De har fått en annan uppfattning än att kyrkan är hög och dömande.


7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten?


- Jag tror inte jag kan säga något negativt. Bra för att de som inte varit missbrukare får höra hur andra har haft det och kommit tillbaka. Idag är det mer sinnesro. Inte nu på slutet har jag ju upptäckt…har det varit något negativt. Från början var det väl egentligen det, för det var så lössläppt allting. Rände och kuta ut och in och allt möjligt…


8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- Nej det tycker jag faktiskt inte. Man kommer som man är om man går på en vanlig gudstjänst också. Det är väl just när man… ska tjänstgöra, som kyrkvärd, som man kanske klär sig lite mera värdigt, så att säga. För det är väl kutym det, att man gör det. Men att gå i kyrkan, då går man som man är alldeles.


9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Det tilltalar mig det mycket de här som var så frimodiga och gick opp och prata. Det att människor har kommit ur sitt missbruk och att kyrkan har tagit hand om sinnesrogudstjänsten tillsammans med tolvstegsprogrammet.

10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Jag går till kyrkan varje söndag. Inte nu när jag har haft gips i tre månader knappt tagit mig utanför dörren, men annars. Sedan går jag på den lilla onsdagsmässan. Den är så lugn och fin. Här får alla deltaga. Prästen sätter boken i hand på någon och så läser den personen bönen. Nu för tiden får församlingen delta mer än förr. Det var länge sedan kyrkan hade sinnesrogudtjänst. Jag tror de är olika församlingar i bygden som har den numera. I Delsbo vet jag och i Bjuråker har de haft med. Jag går till kyrkan ändå.


11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv?


- Ja, faktiskt. När jag ska hinna med, det är så mycket ibland. Då säger jag till mig själv  -Sätt dig ner och ta sinnesrobönen! Och så gör jag det. Ja, man kan tackla en… om man möter någon som är lite på vingeln´ , så kan man tackla dem på ett annat vis. Och ja vet att det är ingen ide, att bli elak. Utan man får skratta med dem, och prata lite med dem, och fråga hur de känner sig… och hur de känner sig när de är nykter.


12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle?


- Ja, det tas upp mycket om dagens svårigheter i predikningarna.  Jo, det tycker jag. Kyrkan har förändrat sig på det viset. Det går inte att stänga… in sig i en  krets bara inte… utan det är för alla människor.

13. Vad betyder sinnesro för dig?


- Det betyder att jag går in i mig själv och att jag inte ska fördöma människor.


Rosagrå, Gävle


Denna kvinna är 44 år, bor i Gävle, och har ett förflutet i tolvstegsrörelsen som hon kommit i kontakt med genom sitt forna missbruk. Hon är engagerad i sinnesrogudstjänsterna och deltar där med b l a bönläsning.


1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- Det är ett under att jag gick dit för jag var rädd för kyrkan och gudsbegreppet. Den straffande guden, vad hade jag där att göra? På AA gick snacket och Jan-Erik var där på AA någon gång och ville involvera AA i sinnesrogudstjänsterna. Det var så jag fick höra talas om det. Jag satte mig alltid på samma plats tillsammans med samma människor för att få trygghet. Mina AA vänner gick dit, mina enda vänner.

2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Sedan första gången. Jag har missat kanske 2 gånger.


3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Från första gången till idag skiljer det sig milsvida, vilket har med min gudsuppfattning att göra. Det var svårt att lita på någon annan än mig själv, som jag dessutom inte kan se eller ta på.  Ensam är stark, trodde jag på. Hoppade över Gud i sinnesrobönen till dess att jag förstod att Gud var såsom jag själv uppfattade honom. Jag ville våga tro. Jag ville ha något som kyrkan kunde ge. När jag först klev in på AA-mötena såg jag att hos vissa fanns det något i blicken som jag ville ha. De visste något som jag ville ha. Religion och andlighet är olika saker. En atmosfär där man kan låta sina känslor få komma. Att uppleva detta tryggt med andra.

4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Idag har jag inte så stora problem med vanliga gudstjänster. De vanliga gudstjänsterna är så tråkiga och djupa. När Biskopen var här på sinnesrogudstjänst tyckte han att det var en häftig upplevelse,  han sa  - är det så här vi ska få Svensson till kyrkan! Det beror på prästen. Det är för mycket gamla gubbar. Tro och humor kan hänga ihop. Bengts ordinarie gudstjänster är roliga.

5. Hur upplever du denna skillnad?


- För mig är det en stor skillnad. För det första är sinnesrogudstjänsten anknuten till den jag är. Det har med min identitet och min sjukdom att göra. Det blir inte lika svårt att komma innanför kyrkportarna. Då är det så enkelt. Vanligt folk kan reagera på att jag går i kyrkan men med mina sjuka vänner blir det naturligt. Jag kan identifiera mig med andra som går där och så är det fortfarande. På sinnesrogudstjänsten pratar vi mycket om andlighet. På vanliga gudstjänster blir det djupt och tungt. Det vanliga bibliska tugget, det monotona. För mig är det så. Kanske också beroende på vilken präst det är, någon som det är mer humor och fart i, då blir det lite mer likt Sinnesrogudstjänsten. Även om jag har en tro idag går jag inte lika ofta på högmässa. I högmässan sitter jag på arslet, men i sinnesron är jag involverad och känner mig delaktig. Då blir inte kyrkan så farlig på något sätt. Gud blir inte farlig eller obehaglig.

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Det är känslan av gemenskap. Att hitta sig själv, Eva eller Anna som man kommer dit för att söka i gemenskapen. Ensam är stark är borta. Gemenskap och  andlighet. Jag har gått från mörker till ljus.

7. Vad upplever du är negativ med sinnesrogudstjänsten?


- Jag skulle vilja att någon kunde gå upp och berätta lite. Jan-Erik pratar ganska lång stund ibland och kanske någon annan kunde berätta något. Till exempel om sin andlighet, hur det är att leva nykter. Allt är så inrutad och det har vi inte velat rucka på och så ska det vara, men någon gång i halvåret eller så… Mer och mer har Jan-Erik delat ut småsysslor till oss.

8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- Ja, definitivt.


9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Gemenskapen och delaktigheten. Spontankören är viktig. Att våga synas och höras, det är många bitar det handlar om. Förbön är viktig. Det är mitt sätt att få uttrycka mig i kyrkan, att våga.

10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Det är stort. Förr existerade jag bara. Här är jag med  i livet. Det går inte att sätta ord på det. Att få tillgång till alla sina känslor, att få gå från mörker till ljus, från isolering till gemenskap, från självförakt till kärlek.

11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv?


- Mm, det handlar om allt det här att fokusera på jaget, tycker jag. Mycket handlar om sinnesrobönen att be Gud om hjälp när jag hamnar i situationer i livet. Det har jag lärt mig att använda mig av. Det är mycket. Att vara god, liksom… Att vara god mot andra som att vara god mot sig själv, att inte kliva in där jag inte ska kliva in.


12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle?


- Sinnesrogudstjänsten ligger steget före samhället i övrigt. Det finns ett behov av sökande.

13. Vad betyder sinnesro för dig?


Oj, det är stort det, Fantastiskt stort! Sinnesro för mig, Det är att vara jordad på något vis. Att ha ro i både själen och i kroppen på något sätt. Har jag sinnesro då har jag andligheten och det samarbetar. Det är dagsvara för mig. Jag lär jobba på det varje dag. Jag tar den här morgonstunden och sinnesrobönen och tackar varje kväll för den här dagen. Lägger jag mig med ”Fan, vilken dag!” så vaknar jag med det med. Annars somnar jag som jag lagt mig och då jag kan jag underhålla det, lever jag i sinnesro och andlighet.


Brun, Gävle


Denna kvinna är 46 år och har kommit i kontakt med sinnesrogudstjänsterna genom sitt medberoende. Hon bor i Gävle.


1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- Jag hade gått i terapi i ett halvt år ungefär och kuratorn pratade om sinnesrogudstjänsten och jag gick dit själv. Jag, en välartad kvinna i mina bästa år bland dessa trasiga människor. Vad fan, menade Emma med att jag skulle gå hit! Efter halva gudstjänsten insåg jag att jag är lika trasig i hjärtat som de andra är. En källa till gemenskap.

2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Alltsedan första gången. Det är inte många gånger jag missat, kanske 5 gånger.


3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Det har växlat. Jag tänker ofta på hur det var den här gången. I en lång period kunde jag bli ledsen, avspänd, trött osv. Jag har varit i en gemenskap där. Sedan, en period, skulle jag vara duktig, men inte nu längre. Nu bara deltar jag. Jag har vuxit i det. Avspänd och förväntansfull. Har lätt till skratt. Det växlar med måendet. Jag har till och med gråtit över Harry Brandelius Fiskargubben !!I tolvstegsprogrammet har jag rätt till mina egna upplevelser och min känsla för mig.

4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Jag gick till kyrkan innan terapin. Stort behov av att vara delaktig, vilken sinnesrogudstjänsten är öppen för. I min församling i Staffan vill man också återskapa härligheten - festen. Församlingen ska vara församling och delaktig. Skillnaden är antalet människor som kommer och att det är människor i alla åldrar på sinnesron.


5. Hur upplever du denna skillnad?


- För mig att det är starkare på sinnesron för det mesta, för att vi är så många. Det finns en gemenskap som inte finns i den vanliga gudstjänsten. Det som jag kan känna är lika, är att för mig är gudstjänsten och sinnesron mitt möte med Gud, och det mötet kan vara lika starkt på sinnesron som på den vanliga gudstjänsten.

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Känslan av gemenskap. Det är det. Starka känslor alltid. Starka känslor av sorg och glädje och det tycker jag om. Vi skrattar mycket. Läsa sinnesrobönen och hålla varandra i handen.

7. Vad upplever du är negativt med sinnesrogudstjänsten?


- Nej, jag vet faktiskt ingenting.


8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- När jag började gå i gudstjänst tyckte att jag kunde komma som jag är på sinnesron, men nu tycker jag inte att det är någon skillnad. Jag behöver inte gå i gudstjänst för att prestera och den känslan har jag på båda ställena.


9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Att få höra att andra människor har samma behov och problem som jag. Det mycket känslan av gemenskap. Att jag kan ge och jag kan få, och det kan vara olika gånger, beroende på vilket behov jag har.


10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Det är verkliga möten mellan människor på sinnesron. Det är ingen fasad.


Man ser varandra med alla svagheter. Här ser vi varandra på ett ärligt sätt. Generositet och ärlighet!


11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv?


- Ja, jag försöker att använda det har jag lärt mig i tolvstegsprogrammet, liksom det jag får från sinnesron. Att möta människor på ett ärligt sätt och att respektera, men att jag själv kan göra mina val.


12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle?


- Är det någon kyrka som gör det så är det sinnesron som möter människor där de är. Det är brist på andlighet och samhörighet. Det klarar inte min församling, av att fylla även om man försöker, eftersom det är så få besökare. Många andra församlingar försöker inte ens.

13. Vad betyder sinnesro för dig?


- Hm... Ja, en stark känsla av lugn och en känsla av att jag duger som jag är, att jag är bra som jag är kan man kanske säga.


Lila, Hudiksvall


Denna kvinna är 45 år och bor i Hudiksvall och har kommit i kontakt med sinnesrogudstjänsten i behandlingsarbete med sitt medberoende. Hon är även aktiv i  Jakobs församling i Hudiksvall.

1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- En lång historia som jag ska försöka göra kort. Efter en kollaps -95, efter alla tragedier hamnade jag i en medberoendebehandling… och där det ingick en sinnesrogudstjänst. Jag var som en trotsig femåring. Jag skulle inte gå. Jag har aldrig accepterat en högre makt, eller Gud, men fick så lov att följa med. Jag var skitförbannad och slet åt mig lite papper och penna som man fick.  Jag höll armarna i kors så här och så blev det paus och man skulle skriva en bön på en lapp. Vad ska jag skriva? Skriv vad du känner sa de. Jag blev arg, vaddå skriva vad jag känner. Skriv att du är förbannad då, sade de. Jag skrev något på lappen, jag minns inte längre vad, nåt´ var det. Under uppläsningen blev jag alldeles lugn, jag som var så upprörd. Det porlade från mitt huvud genom hela kroppen ned till fötterna. Sedan dess har jag gått.


2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Jajamän, det gör jag. Varje gång, som det är… försöker jag i alla fall.


3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Ja, mycket givande. Jag känner ro och frid. Man känner sig hemma, därför att det är alla sorters människor. Man blir accepterad för den man är. Det är inte stämpeln av en religiös gudstjänst. Utan… det är ju mest då för… vanliga, ja oss, alldagliga människor som har problem. Närheten till en högre makt känner man enormt. Jag känner mig hemma därför att när man har delning känner man igen. Det finns andra som mig. Ensamheten känns mer i en vanlig gudstjänst. Man förstår språket, det vardagliga. En helt annan gemenskap.


4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Det vardagliga i sinnesrogudstjänsten. Olika människoöden som tas upp samtidigt som andligheten. Välsignelsen som Jakobs kyrka har berör mycket. Kön är enorm.


5. Hur upplever du denna skillnad?


- Man vågar vara sig själv på en sinnesrogudstjänst. Här kommer jag, så här är jag och jag behöver inte sätta på mig någon mask. Hur jag än, är jag alltid välkommen. Idag upplever jag det välkomnande även på de vanliga gudstjänsterna än förr. De som jobbar på St : Jakob har alla ett mycket välkomnande sätt till skillnad från Bjuråker och Delsbo. Mina positiva upplevelser från sinnesrogudstjänsterna har satt sina spår på hur jag känner.

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Det första som slår mig är att man blir bekräftad för den man är.


7. Vad upplever du är negativt med sinnesrogudstjänsten?


- Nej, inget negativt.


8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- Ja, förut tyckte jag det. Men inte nu längre.


9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Präster och diakoner går ner på vår nivå. De är insatt i det här med tolvstegsrörelsen. Utan prat om religion och religiösa uttryck. Katarina är en vardagsängel. Man blir accepterad. Det finns förståelse.

10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Jag måste bara ha det! Jag känner en trygghet i det. Det är nog det jag känner. En stor och fin trygghet bara.

11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt vanliga liv?


- Ja, till mig själv i mitt vanliga liv. Inte enbart sinnesron men tillsammans med behandling. Behandling och sinnesrogudstjänsten klara sig inte utan varandra. Själ, kropp och ande hör ihop. Det räcker inte med att bara sköta kroppen.

12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i samhället?


- Ja, lite grand tycker jag det, men även i vanliga gudstjänsten. Vid en vanlig mässa uppmanades vi att till en visa att hålla om oss själva. Prästen sa att det är så sällan vi håller om oss själva. Folk tittade sig omkring och tyckte det var konstigt. Man kan ju tolka texten som man vill. Det behöver man mer av.


13. Vad är sinnesro för dig?


- Oj! Sinnesro för mig. Att jag inte har några motstridiga tankar inombords, varken mot den ena eller det andra... och de stunderna är inte många.


Orange, Hudiksvall


Denna kvinna är 35 år gammal och ensamstående mor boende någon mil utanför Hudiksvall. Hon har kommit i kontakt med dessa gudstjänster genom f d makens arbetsnarkomani.

1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- Det var för att jag gick på en anhörigvecka, för att jag har varit gift med en arbetsnarkoman. Och, då fick jag tips om sinnesrogudstjänster där då. Så då åkte jag och besökte en.


2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Ja, det har blivit ungefär fem gånger bara.

3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Ehm,... då första gången när jag gick, då satt jag och grät nästan hela tiden och det var jätteskönt. Ja, en jätteskön upplevelse.

4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Jag tycker att det är mycket enklare, öppnare. Hm... En andlighet som jag liksom inte upplever alla gånger i vanliga gudstjänsten, tyvärr då.

5. Hur upplever du denna skillnad?


- Ja... Det är känslan. Det känns liksom här inuti, i magen. Att de känns friare, öppnare

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Ja, det är ju den hära enkelheten.

7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten?


Ja, det är ju det hära att det är olika sinnesrogudstjänster då. De som AA själv har, de upplever jag så här att de är enkel. När kyrkan själv har sinnesrogudstjänster då upplever jag  liksom att det är ungefär som vanliga gudstjänster, tyvärr då. Då blir det, det här stela och trista, det här formstämningen liksom , ja lite tråkiga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det beror på... Det har blivit mycket makt och kontroll liksom i kyrkan.


8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- Ja..!


9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Ja, det är ju samma svar igen det. Enkelheten, öppenheten, andligheten, glädjen, friheten.


10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Ja, det var ju det hära. Det är ju att... Den sista sinnesrogudstjänsten jag var på, den tyckte jag var. Det var kyrkan själv som stod för den och den tyckte jag inte gav så mycket. Jag tyckte det kändes som att gå på vanlig gudstjänst. Det är ganska tråkigt och stelt och förutsägbart. Sången tyckte jag var jättefin, vacker. Den gav mig något. Så nu tänker jag inte gå på fler. Utan jag tänker nog kolla upp om det är AA själv som håller i det då eller om det är kyrkan.

11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv?


- Nu känner jag att jag har ganska mycket sinnesro i mitt hjärta då, så egentligen har jag inte sånt här jättestort behov av liksom och gå. Men ibland har man ju dagar som man är ledsen, man stressar väl. Då kan det vara skönt och gå dit och sätta sig och få tillbaka den hära sinnesron i hjärtat då. Nej, inget specifikt så heller. Jag tror på Gud och känner att jag har Gud i mig. Det finns där hela tiden. Kommunikationen.


12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle?


- Nej...!


13. Vad betyder sinnesro för dig?


- Sinnesro för mig, det är att ha frid, harmoni och balans. Det är  att må bra.

Gul, Hudiksvall.


Denna kvinna bor i Hudiksvall och har ett förflutet i ett missbruk som hon genomgått behandling för. Hon är 47 år gammal och har ett stort personligt engagemang i sinnesrogudstjänsterna.

1. Vad var det som fick dig att besöka en sinnesrogudstjänst?


- Det var ju för att jag skulle få bättre tillfrisknande. För att jag kände mig orolig. Och där fick jag liksom den här sinnesfriden av någonting. Ibland var det ju olika teman, förlåtelse och... jag har jobbat mycket med det och rädslor och så. Då kunde jag ju få lite mera hjälp på vägen, som förstärkte den där inre upplevelsen av att få den här friden och bli, ja jag vet inte, bönhörd på något sätt. Jag vet inte riktigt om jag tror på en gud, men jag tror på en kraft som är starkare, för att det är någonting som har hjälpt mig jättemycket. För att jag trodde liksom inte att det skulle bli så bra någon gång. Det har ju blivit det. Man får ju liksom göra mycket arbete själv då, och det här är ju, för jag hittar någonting som blir jättebra där. Man skriver ju de där lapparna också, om det är någonting man vill be om och det har jag gjort varje gång. Det har jag liksom känt att det vill jag göra. Från början då lästes de upp, sedan har jag börjat vika dem för det känns att det känns bra än då. Ja, de behöver inte läsa dem liksom. Det finns där och blir liksom bönhörd och...

2. Besöker du ofta sinnesrogudstjänster?


- Inte speciellt ofta nu. Jag har ju gjort det mera regelbundet för ett antal år sedan, för att då hade jag ett större behov. För jag var mera i behov av andlighet och så. Det är ju samma behov nästan idag, men då kände jag det här mera att jag... jag kände på något sätt att jag måste på något sätt söka och upp dem för att då skulle det bli så bra så. Och det var ju helt jättebra, var det. Själva innehållet och så. Sedan har jag ju tagit med mig någon av mina anhörig, och så, de också. Den sista var ju i Missionskyrkan, där du var då. Sedan var det ju varit ganska långt emellan då. Det var det. Men jag bruka ju vara liksom uppmärksam när det är någonting. Jag kände mig mera pliktig att göra det förut än idag. Jag kanske har hittat någonting annat istället för, eller, som kan liksom kompensera på något sätt.

3. Hur upplever du sinnesrogudstjänsten?


- Ja, jag upplever sinnesrogudstjänsten som väldigt fridfull. Man får fridfull inlevelse av det. Och känner mig lugn och harmonisk och det har mycket och göra med de andra människorna också, i kyr… i, i kyrkan då oftast då, när de förmedlar sitt budskap genom att de går fram och pratar och… och så berättar om olika teman då som man har då. Och sedan får jag ju, får man ju skriva lappar som man lämnar över som de förmedlar och liksom att man… Det är väl någe´ avbön på något sätt det där. Jag vet inte. Det är något slags biktaktigt och man skriver de där som, som man känner är störande för och få liksom… får lite befrielse ifrån eller att den personen får hjälp och, och så där. Det känns bra. Oftast har jag haft hopvikta lappar… sista tiden när jag har varit, för att det är inte så noga att man behöver läsa upp det, för att det känns bra ändå för mig. Jag behöver inte få den bekräftelsen, via liksom talet då… och… Ja, vad ska jag säga mer då.

Man är, jag har, det är någonting som släpper…blir…Ja, det blir ju väldigt… lugnt inuti mig efter en sådan här sinnesrogudstjänst, kan jag säga. Det är en känsla som, utav frid på något vis. Jag känner mig liksom… lättad. Jag vet inte om jag har lättad på någon börda när jag har gått dit där eller…vad det är eller gemenskapen också påverkar, för vi gör, gemenskap, gemensamt har vi samma mål och uppnå en frid och ett tillfrisknande, för de som har haft problem av olika de slag som alkohol, narkotika, matstörningar, relationer eller vad det nu kan vara. Så att…det är oftast problemmänniskor som går på de här sinnesrogudstjänsterna, tycker jag. Liksom man ber om hjälp på något sätt genom den vägen också. Genom att man har ju en tro på en högre kraft… nära en och att det blir bättre i ens liv både för en själv och för ens nära och kära är det ofta, i de där bönerna står det mycket om anhöriga. Man ber för sin mor till exempel eller… frid i själen och… Och genom att man ger en avbön på något sätt så får man ju frid själv va.

Jag behöver inte få det så mycket bekräftat något mer, tycker jag. Det går bra ändå… Jag tycker liksom att, alla som jag frågat också som varit på det här sinnesrogudstjänsterna om de upplever ungefär liknande känsla som jag gör… att det blir en fridfull känsla inuti en.


4. Vad skiljer sinnesrogudstjänsten mot Svenska kyrkans ordinarie gudstjänster alt. andra församlingars gudstjänster?


- Det är ju mera religiöst. Det här är ju mera... Det finns en väldig gemenskap i de här sinnesrogudstjänsterna som man känner igen sig i varandra och om man är flera med samma problematik kan man säga, inte samma men liknande. Och man vill uppnå ett visst mål, då känns den gemenskapen bra för mig. Det här med att man går vanligt kyrkligt och så, då är det mera psalm och då läser de ur Bibeln och det finns ju mycket fina ord där, men det känns, det tar inte lika, tycker jag. Inte samma känsla i det men, det känns ju bra det också men, jag... Man får ju mera sinnesro utav de här gudstjänsterna, sinnesrogudstjänsterna, tycker jag.

5. Hur upplever du denna skillnad?


- Skillnaden är ju det att det blir min gemenskap i sinnesrobönen. Det att vi är bunden till... ett slags gemensamt mål, som vi vill uppnå. Det finns liksom mera mål i det. Det att man får sinnesro och förlåta, och bli befriad från sina rädslor och sådana saker då, som... Och så att det är någon som delar med sig av sina erfarenheter. Det gör ju inte direkt vanliga gudstjänster. Det är ju ingen som pratar om sig och sitt. Utan man läser ur Bibeln och man läser ur psalmer och man ber tillsammans. Det är väl gemensamt att man ber tillsammans, för det gör vi på Sinnesrogudstjänster också.

6. Vad upplever du är positivt med sinnesrogudstjänsten?


- Det som är så positivt, det är att det finns en kärlek till varandra. Den är öppen och den är liksom ärlig på något vis. Man ser och man känner det, rakt av bara.

7. Vad upplever du negativt med sinnesrogudstjänsten?


- Ja, det kan jag göra när det är vissa som går fram och pratar om sig själv. Om de pratar om, ja, det är ungefär som de rannsakar sig själv för det som har varit och lägger ut i en... mycket sådana här jobbiga konsekvenser om kriminella saker och... jag vet inte, för mig känns det inte som det passar riktigt, utan jag tycker att de liksom ska försöka prata om det här med kärleken mer. I sådan fall ska det vara att man kan avlägsna rädslor och oron och sånt där. Men inte i sådana här kriminella handlingar. Det hör inte hemma här och att prata om sprutor och så där. Jag känner, ja jag vet inte, men det beror på vem som pratar och hur man pratar. Vem som framför det,. Det är ju liksom absolut det som avgör det.

8. Tycker du att det är mer tillåtet att komma som du är till sinnesrogudstjänsten till skillnad från andra gudstjänstformer?


- Ja, det gör jag. Jag kan komma precis som jag är och den jag är. Jag har liksom ingenting jag behöver dölja eller någonting om det skulle vara så. För där är det mera strikt om man går på vanlig gudstjänst. För där ska man vara enligt som tradition, som alla andra i den gemenskapen om man säger så, eller i församlingen. Man känner sig mer manad att man ska vara som de andra. Man är mera anonym på något sätt. I sinnesrogudstjänsten kan man också vara anonym men man är ju inte det ändå. Det är lite svårt att förklara det där, men man har någonting som är gemensamt. Man är mera öppen. Det är mera strängt på vanliga... gudstjänster, det känns så.

9. Vad är det som tilltalar dig i sinnesrogudstjänsten?


- Tilltalar mig det är det som det de berättar, sångerna och dikter och... det liksom j ag tar in det, att det är så bra budskap... Det är väldigt bra upplagt för det mesta. Förutom det när jag säger att de berättar om sig själv och konsekvenser, som är för jobbig va, det tycker jag liksom att det kan man göra någon annanstans, egentligen. Men det budskapet som framförs, det tilltalar mig... för det handlar mycket om kärlek och ödmjukhet och hitta det som man... Jag vill ha och eftersträvar mer och mer, för att jag liksom måste underhålla det. Jag får det eftersom.

10. Vad är det som gör att du besöker sinnesrogudstjänsterna/ fortsätter att komma?


- Ja, jag kanske är rädd att jag ska tappa också... min andlighet på något sätt. Att jag backar i mitt mående, mitt tillfrisknande. Ja, jag behöver ju inte gå så, men jag känner ju att jag känner mig manad för att jag får ju så mycket på kort tid, som är bra och jag får ge också, till andra. Möten med man andra människor, där är det ju öppet och liksom... och delge och kramas och man liksom stöttar varandra. Det blir en stark gemenskap i det, som ger mig det jag behöver, tycker jag. 

11. Upplever du att sinnesrogudstjänsten ger dig något som du kan använda i ditt dagliga liv?


- Ja, det tycker jag. Det jag får sinnesro av och känna mig avstressad och sånt där, då kan jag ju liksom... ta in det och då kan jag använda mig av det vardagliga livet. För jag vet att det är en del som har kommit från sjukhuset till exempel, säger att de känner sig så jäkla stressade alltså och så där. Det är så tufft ute, liksom. Så att när de kommer dit får de känna den här tryggheten och känslan av samhörighet som inte finns ute i samhället, så mycket av. Vi har liksom inte tid med varandra. Man tankar upp sig, lite med... det här att man får harmoni som man kan... faktiskt förmedla till andra. Jag har berättat någon gång på sjukhuset om de här Sinnesrogudstjänsterna lite grand, så där. Vad bra det är. Så har det kommit några, tycker en då.

12. Upplever du att kyrkan är i samklang med dagens situation i vårt samhälle?


- Nej, tycker inte det, jag kan inte förklara varför heller. Det känns inte så.

När det gäller sinnesrogudstjänsterna då?


- Ja, men det är kanske för att man är i tillfrisknande själv, man har mera gemensamt, då känns det liksom att det ger ju mer. De mötena ger ju mer.

13. Vad betyder sinnesro för dig?


- Sinnesro är för mig är att jag kan vara i balans med mig själv och samt med omgivningen. Vara precis den jag är och respektera andra runt i kring och...  Att det är samklang med andra människor. Sinnesro kan vara så mycket. Det är liksom en inre frid på något sätt. Det är ju det här att vara här och nu och inte vara i framtiden och baktiden och inte ha massa kontroller över andra människor och... försöka liksom hålla reda på mig själv. När jag känner liksom och tänker gott om andra och känner när jag tycker om andra då har jag ju väldigt bra sinnesro, tycker jag. Och det får jag ju uppnå lite då och då och jag tycker det känns bättre och bättre... med tiden. Men det är nog för att jag kommer mer överens med mig själv. Jag har börjat få bättre relation med mig själv... Då kan jag liksom ge någonting åt andra också.
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