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”Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. 
En helande Gud som gör trasigt till helt, och som stärker till medvetenhet. 
Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt. 
En tröstande Gud, som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. 
Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. 
En skrattande Gud som kan skratta med mig, och som lever med mig när jag dör.” 
 
  (citat av prästen Christina Löwestam Koskinen, 1997 s 170) 
 
 
 
 
 
 

 
 
    (Gud 2000 Koskinen, 1997 s 13) 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

 
I samtal med mina vuxna elever om existentiella frågor har jag allt oftare haft anledning 
att fundera över deras gudsuppfattning. De allra flesta kan på ett summariskt sätt 
redogöra för de kristna högtiderna jul och påsk, samt berätta om kända gestalter ur 
Gamla testamentet, exempelvis Mose i vassen. 
 
Det har varit få som helt tagit avstånd från reinkarnationsläran eller det som brukar 
omtalas som övernaturliga fenomen, trots att det ej går att bevisa med vetenskapliga 
metoder. 
 
Många har dock mer eller mindre tagit kristendomens Gud som utgångspunkt, vilket är 
naturligt då vi lever i ett land som har haft denna religion sedan 1100-talet 
Kristendomen finns invävd i vår kultur, vårt rättsväsende, i vår etik och moral och i vårt 
sätt att förhålla oss till vår omvärld. Ytterst få har i samtalen relaterat till en personlig 
Gud, utan de flesta har i sina försök att verbalisera sin gudsuppfattning använt sig av 
uttryck som slumpen, ödet eller en osynlig kraft. 
 
När eleverna talar om kristendomens Gud byter de ofta omedvetet fokus mellan Gud, 
Jesus Kristus, den helige Anden eller begreppet Far och Son. Vid en direkt fråga av mig 
svarar de att kristendomen är en monoteistisk religion. Jag bekräftar deras påstående, 
men ber dem sedan försöka förklara sambandet inom treenigheten (Gud, Jesus Kristus 
och den heliga Anden). Många blir förvirrade och får svårt att reda ut begreppen. En 
gång försökte jag hjälpa en vuxenstuderande genom att säga: - ”Tänk dig att du ser tre 
olika fotografier av mig”. ”Vem är det du ser?” Då fick jag det tveksamma svaret: ”Så 
du menar att alla tre är en Gud?” 
 
Redan den kristna urkyrkan hade problem med förhållandet mellan Gud Fader och Jesus 
Kristus. Var Kristus en del av Guds skapelse, alltså skapad av Gud och underställd 
honom eller var han en del av Gud och därmed jämlik? Denna fråga blev ett allvarligt 
hot både för den unga kyrkan och därmed för romarriket under 300-talet. 
 
Per Beskow skriver i Trons vägar (2003) att det i Nya testamentet talas om Fadern, 
Sonen och Anden och att de återfinns tillsammans minst en gång. Det är i evangeliet 
enligt Matteus 28: 19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 
er”. Trots ovanstående citat, som brukar omtalas som dopbefallningen inom kyrkan, 
känns det som om kristenheten har misslyckats med att förklara sin gudsbild om den 
monoteistiska treeniga Guden. 
 
I stället har kristenheten under århundradenas gång fokuserat på en sida i taget som 
exempelvis 1960 - 1970-talets Jesusrörelse och detta har enligt min uppfattning medfört 
att sambandet mellan treenighetens olika sidor har hamnat i skymundan. 
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Även symbolspråket för att beskriva Gud har ändrats enligt mig. I stället för att bruka 
treenighetens mer personliga ord används allt oftare ord som ljuset, kärleken, ordet eller 
kraften för att beskriva gudsbegreppet även inom den kristna liturgin. 
 
På detta sätt blir gudsbilden allt mera opersonlig och kosmisk och kyrkornas/ 
samfundens ursprungliga vittnesbörd marginaliseras allt mer i vårt sekulariserade 
samhälle. 
 

1.2 Problemställning/problemformulering 
 
Min hypotes är att dagens svenskar har problem med att förstå kristendomens abstrakta 
treenighet. De har samma problem som de första kristna med att se sambandet som 
finns uttryckt i nicenska trosbekännelsen 1 från 300-talet. 
 
Enligt mig löser nutidsmänniskan denna problematik, genom att antingen fokusera på en 
sida inom treenigheten eller genom att visualisera sitt gudsbegrepp med hjälp av 
beskrivningar som värme och närhet, alternativt inte ha någon uppfattning alls. 
 
Jag vill i denna rapport undersöka om det finns något belägg för min hypotes genom att 
genomföra en enkätundersökning bland studerande vid Mjölby komvux, samt studera 
gudsbegreppet vid skilda tidsepoker i kristendomens historia. 

1.3 Metod 
Jag redovisar hur den unga kyrkan brottades med gudsbegreppet utifrån den nicenska 
trosbekännelsen 2 från 325 fram till kyrkomötet i Konstantinopel 381. Därefter kommer 
jag att beskriva medeltidsteologen Thomas av Aquinos och reformatorn Martin Luthers 
syn på gudsbegreppet. 
 
Den nutida debatten om gudsbilden, belyser jag dels från biskop Lennart Koskinens 
personliga perspektiv och från undersökningen Livsåskådningar i Sverige och en 
EVSSG – studie i Europa från 1980-talet. 
 
Nytt bränsle till debatten om kristendomens gudsbild hämtar jag genom en 
enkätundersökning bland vuxenstuderanden vid Mjölby komvux. 3 Min enkät är lokal 
och begränsad till studeranden på komvux i Mjölby, Östergötlands län. Den bör ses som 
en förundersökning till en eventuellt större studie över gudsbegreppet hos 
vuxenstuderanden. Enkäten som bestod av tre frågor är utformad av mig. Fråga ett var 
en öppen fråga om treenigheten, medan fråga två och tre innebar en valsituation för den 
svarande utifrån olika alternativ. 
 
Eftersom jag misstänkte att eleverna skulle få svårt att förklara treenigheten, var jag 
rädd för att de skulle lämna fråga ett obesvarad. För att undvika detta fick de ett kuvert 
med en ledtråd, så att de genom denna hjälp skulle försöka besvara frågan4. Det var 

                                                 
1 bilaga 1:2 
2 bilaga 1:2 
3 bilaga 4 och 5 
4 bilaga 4:2 
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viktigt för mig att se om de kunde förklara den monoteistiska tanken och om möjligt 
sambandet inom treenigheten. 
Jag valde de största elevgrupperna, så att undersökningen kunde genomföras under 
samma dag. Detta var värdefullt, eftersom eleverna tenderar att samtala om det mesta 
och därmed kunde de förmedla olika svar till min enkätundersökning. Eftersom de flesta 
elever känner mig kan detta givetvis påverka deras vilja att medverka i undersökningen. 
De är även vana vid mitt sätt att formulera mig i skrift. 
 
45 enkäter delades ut och jag fick tillbaka 38 stycken. (84 %) De flesta svaranden är 
kvinnor i åldersgruppen 20-25 år (76 %), vilket är naturligt då elevunderlaget i 
huvudsak består av kvinnor. Samtliga deltagare studerar på Mjölby komvux för att få 
gymnasiebehörighet, för att utbilda sig till undersköterska eller behandlingsassistent. 
Ingen av dem studerar på grundskolenivå eller deltar i undervisning för invandrare 
(SFI). 
 
Mjölby kommun presenteras helt kort för att ge en bakgrundsbild av de studerandes 
miljö och livssituation. 
 
Jag kommer inte att i detaljerad och kronologisk form redogöra för de kristna kyrkornas 
debatt och diskussion om treenigheten. För mig känns det angeläget att visa att dagens 
debatt om människans gudsbild har följt den troende människan och den kristna kyrkan 
genom hela dess historia. De olika kyrkomötenas delegater har oberoende vilket sekel, 
brottats med exakthetens avskiljande eller tvetydighetens svepande formulering. Båda 
sätten tilltalar olika grupper och gynnar olika grupperingar både inom och utanför 
kristenheten. Arianismen berörs översiktligt, så att djupet av lärostriden kommer fram, 
samt hur beroende kyrkan och kejsarmakten blir av varandra. 
 
Mitt val av litteratur speglar tråden för mitt arbete, det vill säga hur gudsbilden har 
formats i fornkyrkan, i den medeltida katolska kyrkan, hos den protestantiska kyrkan 
och slutligen hur diskussionen och utvecklingen ser ut i dagens Sverige. 
 
Fornkyrkans debatt representeras i denna uppsats främst av Henry Chadwick, men även 
Per Beskow har bidraget med sina kunskaper. Den katolska kyrkan representeras av en 
av dess främsta teologer Thomas av Aquino. Carl Axel Aurelius bidrar med sina 
kunskaper om Martin Luther och hans gudsbild. 
 
Till företrädare för de nutida trenderna och förklaringsmodellerna kring kristendomens 
gudsbild valde jag biskopen i Visby stift Lennart Koskinen. Jag uppskattar hans sätt att 
skriva och hans intention att försöka förena Bibelns och urkyrkans gudsbild med den 
nutida debatten. 
 
Det nya med dagens debatt om människans gudsbild är enligt min uppfattning att den 
förs utifrån en sekulariserad vinkling och denna uppfattning förstärks genom de 
livsåskådningsundersökningar jag tagit del av i denna studie. Eva M Hamberg och 
Thorleif Pettersson känns för mig självskrivna i en uppsats som handlar om vår 
förändrade gudsbild. De har båda varit aktörer i flera undersökningar om våra 
värderingar i livsåskådningsfrågor och därmed skrivit en hel del i detta ämne. 
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2. Treenighetens styrka och svaghet 
 

2.1 Den tidiga kyrkans gudsbegrepp 
 
Under det första kristna århundrades lopp försköts kristendomens tyngdpunkt från 
Palestina till Syrien och Mindre Asien. I samband med romarnas förstörelse av 
Jerusalem år 70 upphörde Jerusalemsförsamlingens ledarställning. Omkring år 100 
fanns det kristna befolkningar i västra Mindre Asiens städer och i Medelhavets 
hamnstäder. 
 
Mot slutet av detta sekel insåg romarna att de kristna inte var en judisk sekt utan en 
egen aktiv rörelse som vann många anhängare, främst i de fattigare samhällsklasserna. 
Detta resulterade i förföljelser, bland annat av kejsare Nero år 64. Det främsta skälet till 
att förfölja de kristna var deras vägran att dyrka kejsaren som en gud (kejsarkult). 
 
Under de första århundradena organiserades den kristna kyrkan och fick sin heliga 
skriftsamling och gudstjänstordning fastställd. De kristnas första bibel var GT 5 men 
under 100-talets lopp samlades traditionerna från apostlatiden ihop till en normerande 
skriftsamling (kanon), som i stort sett var färdig omkring år 200. Till undervisningen i 
den kristna tron användes den apostoliska trosbekännelsen 6. Den var ursprungligen en 
romersk dopbekännelse från 200-talet. 
 
Vändpunkten för de kristna blev när Konstantin den store kröntes till kejsare över hela 
imperiet 325. Konstantin ansåg att den nya läran borde ha potential för att bli en enande 
faktor inom imperiet. Därför var det av största vikt att de kristna uppträde som en enig 
grupp och verkligen förstärkte riksgemenskapen. 
 
När en presbyter i Egypten vid namn Ariús (Areios) började predika att Kristus inte var 
Guds Son utan skapad sammankallade Konstantin till det första kristna kyrkomötet i 
Nicea år 325 för att tvinga mötet att ta avstånd från Ariús lära7. 
 
Konflikten om Kristus var en del av Gud eller skapad av Gud, delade de grekiska 
kyrkorna i två oförsonliga läger men trots detta uppmanade Konstantin biskoparna att 
inom sig nå enighet och frid. Trosbekännelsen som lades fram var starkt antiariansk i 
sitt bejakande av Sonen som varande ”av samma väsen som Fadern” Kyrkomötet 
fördömde även påståendet att Sonen skulle vara metafysisk eller moraliskt lägre än 
Fadern och att Sonen skulle tillhöra den skapade ordningen. Det var den lyckosamma 
formuleringen ”av samma väsen” (homoou´sios) som gjorde att Konstantin kunde få en 
överväldigande majoritet av biskoparna med sig. Denna tvetydighet uppfattades inte på 
samma sätt av alla delegaterna, men det gjorde att de kunde ställa sig bakom 
skrivningen8. 

 
5 den grekiska översättningen  Septuaginta från 200-talet före Kristus 
6 bilaga 1:1 
7 Beskow 2003, s 117-122 ur Trons vägar där Per Beskow vill förmedla baskunskaper om religiösa 

förhållanden i tid och rum. 
8 Chadwick 1967, s 125-126, är  professor i Oxford och Cambridge. Han är en auktoritet på den tidiga 

kyrkans historia och boken  Den tidiga kyrkans historia visar tiden från apostlarna  fram till medeltiden 
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Fram till Konstantins död 337 ifrågasattes inte att den nicenska trosbekännelsen 9 var 
normen för den sanna ortodoxa tron, trots att alla inblandade var medvetna om att man 
inte menat samma sak med formuleringen. Under tiden återhämtade sig arianismen för 
att med full kraft verka i det politiska och kyrkliga kaos som följde under Konstantins 
söners olika regimer10

 
Nu utvecklades den arianska striden till ett akut hot som riskerade splittra kyrkan i öst 
och väst, eftersom man i Rom antog att de grekiska biskoparna stödde arianismen. 
Schismen var ett faktum vid kyrkomötet i Sofia 342 trots att grekerna skrev en 
trosbekännelse som innehöll ett antiarianskt fördömande. Eftersom de olika sidorna 
även såg ned på varandras teologiska kunnande, misstrodde varandras översättningar 
med mera var en förlikning omöjlig. 
 
Detta dödläge bröts på 350-talet efter ett inbördeskrig, där Konstantins son Constantius 
segrade. Hans rådgivare i kyrkliga frågor var den arianske biskopen Valens av Mursa 
som lyckades utmanövrera sina motståndare. Detta sågs med oro av hela den grekiska 
östern, eftersom de bland annat predikade att Sonens väsen var olikt (ano`moios) 
Faderns. Basileios, biskopen av Ankyra, som gav röst åt den tradition som 
representerade homoiouios- formuleringen att Sonens väsen liknar Faderns gick till 
motangrepp mellan åren 357-358 och han lyckades övertyga Constantius om att 
homoiousios var den enda formulering genom vilken både kyrkans enhet och den sanna 
tron kunde bevaras. 
 
Under det kommande året kämpade Valens och Basileios om kejsarens tillit och 
förtroende. Valens medgav endast att Sonen var ”lik” Fadern och denna vaga 
formulering gynnade arianerna ansåg Basileios och insisterade på att man måste bejaka 
Sonens väsenslikhet med Fadern. 
 
Kejsare Constantius beslöts sig för att sammankalla ett stort kyrkomöte för både öst och 
väst, där han hoppades få i genom en så vid formulering, att en överväldigande majoritet 
av biskoparna skulle ställa sig bakom den och en gång för alla göra slut på den 
teologiska trätan. 
 
Av praktiska skäl genomfördes kyrkomötet på olika platser. Detta gynnade arianerna så 
att år 360 offentliggjordes, tvärt mot kejsarens förhoppning, en trosbekännelse med 
innebörden att Sonen är ”lik” Fadern, utan några förbehåll. Detta medförde att 
Constantius tvingades förfölja dem som hade den övertygelsen att arianismen var falsk. 
De som motsatte sig den arianska teologin måste i fortsättning kunna bevisa sanningen i 
det teologiska ortodoxa alternativet, det vill säga ”av samma väsen” som Fadern11. 
 
I Filipperbrevet 2:5-11 kunde de ortodoxa finna argument för sin sak. Där står att Jesus 
var till i gudomlig gestalt och jämlik med Gud, men att han utblottade sig och antog 
mänsklig gestalt för vår frälsnings skull. En liknande tanke finns i Johannesevangeliet 
(1:1-14) där den preexisterande Kristus kallas för ”Ordet” som har funnits till hos Gud 
från begynnelsen Han är alltså Guds skaparord och har här en halvt självständig gestalt. 
I Jesus har Ordet blivit människa det vill säga Gud har blivit människa12. Den sista 

 
9 bilaga 1:2  
10 Chadwick 1967, s 132 
11 Chadwick 1967, s 137-139 
12 Beskow 2003, s 109 
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delen i denna lärostrid kom att i huvudsak handla om treenighetsläran och då i synnerhet 
den helige Andens ställning. Var den helige Anden en del av treenigheten eller var den 
heliga Anden det främsta av de skapade himmelska väsendena? 
 
Ytterliggare en lärostrid handlade om Kristus och hur han kunde vara både Gud och 
människa.(inkarnationen) 
 
I maj 381 ändrades situationen då kejsaren Theodosius kallade till ett stort koncilium 
(kyrkomöte) i Konstantinopel där han var fast besluten att få ett slut på kyrkans interna 
tvister. Detta möte fastslår till slut den nicenska trosbekännelsen 13 och skrivningen ”av 
samma väsen” återinförs. Dessutom enas biskoparna om tillägget att den helige Anden 
tillbeds och förhärligas tillsammans med Fadern och Sonen, och att skillnaden mellan 
dem ska förstås som att Sonen är född av Fadern medan den helige Anden utgår från 
Fadern.14

 

2.2 Högmedeltidens gudsbegrepp 
 
I sin bok Förklaringar över den kristna tron förklarar Thomas av Aquino den kristna 
tron utifrån trosbekännelsens artiklar15. 
 
I den första resonerar Aquino om det finns en enda Gud som styr allt och förutser allt 
eller inte. Eftersom vi ser hur solen, månen, stjärnorna och allt annat hänger ihop och 
följer ett bestämt förlopp, måste vi inse att det inte är slumpen som har gjort allt detta 
utan det finns en plan bakom. Man måste fast tro, att denne Gud, som ordnar och styr 
allt, är blott en enda Gud 16. 
 
I den andra artikeln går Aquino till angrepp mot den debatt som föregick den nicenska 
trosbekännelsen. Han instämmer med kyrkofäderna och skriver att det står helt klart att 
vi ska tro att Kristus är Guds Enfödde Son och att han alltid har funnits med Fadern, och 
att han är av samma natur som honom. Allt detta tror vi genom tron. Han fortsätter och 
utgår från Johannesevangeliets text i kapitel ett och skriver att likaså är Guds Son 
ingenting annat än Guds Ord … så är själva Guds Ord av ett och samma väsen som 
Gud, och likt Gud17. 
 
Den åttonde artikeln handlar om den helige Ande. Aquino citerar kyrkofader 
Augustinus arbete och skriver Ordet, som vi här söker att tränga in i, är kunskap med 
kärlek och fortsätter sedan med så som Guds Ord är Guds Son, så är Guds kärlek den 
helige Ande. Det är därför, som människan äger den helige Ande, när hon älskar Gud. 
Därefter beskriver han varför den helige Ande är av samma väsen som Fadern och 
Sonen och alltså inte en skapad varelse18. 
 

                                                 
13 bilaga 1:2 
14 Chadwick 1967, s 141-146 
15 Aquino (1225-1274) är en centralgestalt i den katolska kyrkan. I sin bok förklarar han den kristna tron 

utifrån sin stora bibelkunskap och goda kännedom över hur tidigare kyrkofäder handlat i troskonflikter 
som den katolska kyrkan varit indragen i. 

16 Aquino 1990, s 10-11 
17 Aquino 1990, s 18-19 
18 Aquino 1990, s 41 
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2.3 Reformationens gudsbegrepp 

Reformatorn Martin Luther19 hade i sin gudsbild svårt att finna nådens Gud. Detta 
medförde att han blev tvungen att tänka nytt och få en ny syn på förhållandet mellan 
Gud och människa. Denna upptäckt medförde att Luthers gudsföreställning blev 
annorlunda. 20

 
Efter riksdagen i Worms 1521 skriver han följande … ty kort sagt, evangelium är ett tal 
om Kristus, att han är Guds Son, som för oss har blivit människa, dött och uppstått, och 
är insatt till Herre över allting21. 
 
Den för reformationen så viktiga texten, den Augsburgska trosbekännelsen22, som i 
botten var ett politiskt dokument tillkom vid riksdagen i Augsburg 1530. Eftersom 
turkarna hotade rikets säkerhet hade både den tyske kejsaren Karl V och påven behov av 
enighet: Samtidigt som den protestantiska rörelsen hade behov av att formulera sina 
tankar23. 
 
En av de viktigaste artiklarna handlar om Gud. Där står att den protestantiska kyrkan 
följer enhälligt Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är 
sant och att vi ska tro att det enbart finns ett enda gudomligt väsen som både kallas och 
är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och 
uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. Likväl finnas tre personer med 
samma väsende och samma makt, som av evighet är bredvid varandra, nämligen 
Fadern, Sonen och den helige Anden. De använder här ordet person i samma betydelse, 
som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang. De betecknar något, som 
icke är en del eller en gemenskap hos något annat, utan existerar självständigt24. 
 

2.3.1. Svenska kyrkans gudsbegrepp 
 
I Svenska kyrkans grundläggande dokument från 1993 finns kyrkans viktigaste texter 
samlade i tre huvudgrupper. 
 
a) tros-/dopbekännelser där både den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen 
finns med. De är den offentliga lovprisningen. 
b) katekeser, som används i undervisningen om kristen tro och liv. Här finns Luthers 
Stora och Lilla katekes. 
c) bekännelseskrifter där bland andra den Augsburgska ingår. Dessa texter är tillkomna i 
bestämda historiska situationer i syfte att tydliggöra och/eller värna den egna 
identiteten. 25

 

 
19 Luther (1483-1546) tysk teolog professor i Wittenberg 1512 och protestantismens grundare 
20 Aurelius 1995, s 22-23 är biskop i svenska kyrkan. Utgångspunkten i Kristen gudstro i förändringens 

värld är att det bibliska budskapet är enhetligt. 
21 Aurelius 1995, s 29 
22 Den lutherska kyrkans grundläggande bekännelseskrift, författad av den tyske teologen och humanisten 

Melanchthon (1530). Han var Luthers medhjälpare. 
23 Aurelius 1995, s 9 
24 Aurelius 1995, s 116-117 
25 Aurelius 1995, s 10-12 
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2.4 Ett gudsbegrepp på 2000-talet 
 
I många kulturer är det intimt att känna en persons namn. Gör man det, känner man den 
personen. Namnet valdes med omsorg och speglade en så väsentlig egenskap att den 
blev en del av den personen. Att handla i någons namn innebar i praktiken att man blev 
den personens ställföreträdare och ansvarig inför honom/henne26. 
 
Mot denna bakgrund ökar vår förståelse för att kyrkan har lagt ned så mycket kraft på 
att förtydliga treenighetsbegreppet. När vi känner Guds namn kan människan handla på 
Guds uppdrag. Koskinen fastnar för det ursprungliga JHWH som betyder ”JAG ÄR” 
(Koskinens versaler) men han hänvisar även till en mängd gudsnamn i Bibeln 
exempelvis Klippa, Ljus och Abba. Han påpekar att alla bilderna pekar utöver sig 
själva, på något som alltid är större och Annorlunda. Bibelns beskrivningar får inte 
förminska Gud.27. 
 
Nutida tankar kan ledas år rätt håll med uttryck som 
 Varat 
 Det Absoluta 
 Tillvarons urgrund med flera 28 

 
Tre gudar – eller en frågar Koskinen och citerar ”Jag och Fadern är ett”. ”Om ni har lärt 
känna mig, skall ni också lära känna min fader”29. ”Fadern är i mig och utför sina 
gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig”30. 
 
Koskinen fortsätter med att berätta om Andens utgjutande över lärjungarna 31 och 
påpekar att Anden kände människorna till, som den livskraft genom vilken Gud skapade 
allt32. 
 
Vidare frågar han ”Vad lägger vi idag in i begreppet Gud?” Han svarar själv att Gud är 
Kärleken och Kärleken är identisk med Gud, men samtidigt är Gud mycket mer än så. 
Därför använder han kyrkofader Augustinus (död 430) bild av solen och dess strålar för 
att visa förhållandet Gud – människa. Solen blir en metafor för Gud och solstrålarna för 
oss människor och resten av Skapelsen. Denna bild gör Gud större rättvisa och visar 
även på sambandet mellan Gud och människorna33

 
En gång i historien synliggör sig Gud i förkroppsligad form genom Jesus från Nasaret, 
men Gud ”i sig” (hans markering) kan vi bara gestalta i de bilder vi gör oss genom våra 
förväntningar och inlärda tolkningsmönster34. Gud är alltså inte ett objekt för 
människors tro, utan ett ständigt verkande subjekt för allt som är till. Genom Jesus lär vi 
oss att detta subjekt är personligt som en Fader och att det mänskliga ord som kommer 

 
26 Koskinen1997, s 39 är biskop i Visby stift samt  forskare och debattör. Sin bok Gud 2000 ser han som 

en brygga mellan bibelns och urkyrkans bilder och dagens symbolspråk. 
27 Koskinen 1997, s 43-49 
28 Koskinen 1997, s 154-155 
29 Johannesevangeliet 14:7 
30 Johannesevangeliet 14:11 
31 Apostlagärningarna 2 
32 1 Mos 1:2 
33 se uppsatsens framsida 
34 Koskinen 1997, s 25 



närmast detta är Kärlek. Från judarna kommer synen på Gud som Helig och Outsägligt, 
vars JAG ÄR DEN SOM ÄR (Koskinens versalform) varken går att fånga i ord eller 
bild. 
 

(ur Gud 2000) 
 
Treenighetsläran är de kristnas försök att hjälpa vårt förnuft och vår tanke att gå bakom 
orden till GUDS VARA. Den tvingar oss att tänka till och gå bakom orden, så att man 
ska kunna ana Guds Enhet, men trots detta uppfattar vi Guds väsen som fullt av 
motsättningar. Uttryck som ”Det bländande mörkret” eller ”Den uppfyllda tomheten” 
säger ändå mera än att bara tala om Gud som ett ljus eller som en känsla av närvaro. 
En Gud i tre personer och tre personer i en Gud hjälper oss åtminstone att förstå att vi 
inte förstår, vilket är en högre form av förståelse än att tro att vi förstår, skriver 
Koskinen. 
 
Treenighetstanken öppnar för Guds mångfald och avgränsar mot den ytliga så kallade 
nyandlighetens enfald. Treenighetsläran betonar alltså de dynamiska, verkande och 
därmed personliga sidorna av Gud, i motsats till alla spekulationer om en opersonlig 
”kraft”. En treenig gudsbild ger många fler möjligheter för olika typer av människor att 
söka Gud35. 
 

                                                 
35 Koskinen 1997, s 52-57 
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3. Livsåskådningsundersökningar 
 

3.1 EVSSG-studien, Bakom dubbla lås 

Under senare delen av 1980-talet genomfördes en studie av små och långsamma 
värderingsförändringar i Europa och i Sverige. Studiens rubrik syftar på att 
människornas värderingar och livsåskådningar är fastlåsta i en ”dubbel fångenskap”. 
För det första är den enskilde individen fången i sin egen individuella historia. För det 
andra är individens enskilda biografi fången i samhällets historia, på den nivå 
välfärdsutvecklingen nått under de kritiska åren i den individuella biografin Merparten 
av våra värderingar är enligt denna studie mycket svåra att ändra senare i livet36. 
 
År 1977 publicerade Ronald Inglehart37 boken The silent revolution vars statistiska 
material är hämtat ur en europeisk studie 38 om medborgares värderingar på skilda 
områden, exempelvis religion. Bokens titel vill säga att det västerländska samhället tyst 
och sakta ändrar sina grundläggande värderingar. Lika omärkligt och gradvis börjar vi i 
stället omfatta en ny uppsättning av värden och ett nytt sätt att vara. Inglehart 
sammanfattar sin teori genom att säga att utvecklingen går från materialism till post- 
materialism, från trygghetsvärden till frihetsvärden. Eftersom det går så sakta kommer 
de att vara svåra att upptäcka. 
 
Thorleif Pettersson skriver i sin bok Bakom dubbla lås (1988) att det viktigaste med 
Ingleharts arbete är att han så noggrant har visat att värderingsförändringar faktiskt ägt 
rum. Inglehart utgår från två hypoteser som handlar om knapphet och socialisation. När 
människans grundläggande materiella behov är tillfredsställda kan hon gå vidare och 
tillfredsställa sina mera abstrakta behov39. Socialisationshypotesen, visar enligt 
Inglehart att de förhållanden som rådde under människans barn- och ungdomsåren 
påverkar individen i allra högsta grad inte enbart dagens situation. Därför är det mindre 
sannolikt att individens värderingssystem ändras i något väsentligt avseende i vuxen 
ålder 40. Och när de äldre generationerna ersätts av de generationer som är födda efter 
kriget kommer allt fler människor att ej bli materialister utan i stället post- materialister, 
vilket medför att de försöker uppnå tillstånd som lycka och harmoni före ekonomisk 
trygghet. Petterson påpekar dock att man tenderar till att bortse från andra erfarenheter 
genom detta synsätt och göra generationerna mera homogena än de faktiskt är41. 
 
Pettersson definierar begreppet socialisation som den process när en generation överför 
exempelvis sina kunskaper, värderingar och normer till nästa generation. Genom detta 
införlivar den växande individen den rådande sociala verkligheten till sin egen och den 
blir stabil enligt både Inglehart och Pettersson. Just stabiliteten betraktar Pettersson som 

 
36 Pettersson 1988, s 12 är docent i religionssociologi vid Uppsala universitet. Boken Bakom dubbla lås är 

en del i ett projekt om framtida folkrörelser inom Institutet för framtidsstudier. Han är en av dem som 
genomfört undersökningen Livsåskådningar i Sverige.  

37 Inglehart är professor vid Michigans universitet. Han forskar om förändringar i människors trossystem 
och dess påverkan på våra sociala och politiska värderingar.  

38 EVSSG-studien från tidigt 1980-tal 
39 Pettersson 1988, s 51 
40 Pettersson 1988, s 37  
41 Pettersson 1988, s 30 
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en av Ingleharts teoris hörnstenar. Detta skapar en konflikt för Inglehart eftersom hans 
teori innebär att olika samhällsförändringar leder till att yngre generationer, utbildar 
värderingssystem som väsentligt skiljer sig från föräldragenerationens. 42

 
Enligt Petterson borde man i stället fokusera på svårigheterna för fostrarna att överföra 
sina värderingar till sina barn eller skärskåda den privatiseringstrend av livsåskådningar 
och värderingssystem som råder i samhället43. 
 
I den privata sfären kan individen enligt författaren vara sin egen lyckas smed, med 
avseende på livsåskådningar och värderingar. Därför kommer morgondagens 
värderingssystem och livsåskådningar påvisa mångfald, variation och individualism och 
avvisar därmed en helt statisk bild av den vuxnes värderingssystem. Om inte så var 
fallet skulle försök till påverkan på den vuxne individen vara helt meningslös. Att den 
vuxna människan behåller sina värderingar och tankemönster är inte så konstigt 
eftersom hon väljer att leva bland likasinnade. Kvalitet och intensitet i umgänget med 
den egna gruppen är mycket viktig och Pettersson fortsätter med att påpeka att Inglehart 
inte har diskuterat frågan om att ökad privatisering borde leda till en minskad stabilitet i 
värderingar och livsåskådningar44. 
 
Enligt Inglehart har Belgien och Holland flest postmaterialister och har alltså kommit 
längst i sina värderingsförändringar. Sammanfattningsvis kan man se att denna grupp är 
en liten minoritet i Europas länder och att de återfinns i de yngsta åldersklasserna45. 
 
Den tysta revolutionen pågår mitt framför våra ögon eftersom varje år ersätts en avliden 
materialist med en ung postmaterialist. De unga postmaterialisterna har hög materiell 
standard och är välutbildade och en delförklaring till detta skulle vara att studerande 
vistas i miljöer med en speciell anda, samt att studier vid universitet och högskolor 
gynnar en post-materialistisk inställning46. 
 
I boken Bakom dubbla lås skriver Thorleif Pettersson att i sin allra bredaste form skulle 
postmaterialismen till och med kunna beskrivas som en väg bort från den judisk-kristna 
idétraditionen., eftersom den är betydligt mer ointresserade av allt som har med ett 
kristet engagemang att göra. I väsentligt större utsträckning än vad materialisterna gör 
betraktar de sig som ateister och anser att Gud är oviktig. De etablerade kyrkorna och 
samfunden utövar ingen större lockelse på post-materialisterna. Å andra sidan är de mer 
intresserade av existentiella frågor om ”Vadan” och ”Varthän” 47. 
 
Detta stämmer även in på svenskar och danskar48, som tillsammans utgör de mest 
sekulariserade länderna, men trots detta är de nästan lika intresserade av existentiella 
frågor som övriga européer Detta ger en viss antydan om att den tysta revolutionen har 
kommit längst i Sverige49. 
 

 
42 Pettersson 1988, s 46 
43 Pettersson 1988, s 45 
44 Pettersson 1988, s 31-50  
45 bilaga 2, tabell 2 
46 Pettersson 1988, s  67-69  och  tabell 3 bilaga 2 
47 Pettersson1988, s 74 
48 tabell 5 bilaga 3 
49 Pettersson 1988, s 121 



 

15 

                                                

3.2 Redovisning av metoder för undersökningen 

Livsåskådningar i Sverige 1986 

En stor studie över svenskarnas syn på livsfrågor gjordes 1986 i samarbete med 
Statistiska centralbyrån. Studien gjordes som en komplettering till den europeiska 
EVSSG-studien från tidigt 1980-tal. SCB valde slumpmässigt ut 600 vuxna svenskar, 
födda mellan 1917–1968. De som deltog blev 399 personer, alltså 67 % av dem som 
utvalts. 
 
Genomförandet och resultaten av denna studie finns redovisade i bland annat Anders 
Jeffners bok, Livsåskådningar i Sverige (1988), Thorleif Petterssons, Bakom dubbla lås 
(1988), Carl Reinhold Bråkenhielms bok Optimism och pessimism (1988) och Eva 
Hambergs Religiös tro och religiöst engagemang (1988)50

 
Undersökningen ville få fram hur vuxna svenskar tänker kring frågor om religion, 
världsbilder, gudsbilder med mera. Det unika för undersökningen var att frågor med 
fasta svarsalternativ (kryssfrågor) kombinerades med öppna frågor, där den intervjuade 
fick svara med egna ord. Utöver många intressanta svar gjorde analyserna forskarna 
medvetna om viktiga metodproblem skriver Eva Hamberg i sin artikel Empiriska 
studier av livsåskådningar i Sverige 51. 
 
Ett problem var att resultaten kunde bli olika beroende på vilken metod som användes. 
Metoden med öppna frågor gav svar där den privata sfären lyftes fram. Främst 
betonades den egna hälsan och familjen i en omfattning som forskarna ej hade förväntat 
sig. Ett annat metodproblem var att människor uppfattade frågorna betydligt mer 
konkret än vad forskarna räknat med. Detta kan delvis förklaras med att människor i 
allmänhet inte har samma intresse för livsåskådningsfrågor som forskare, skriver 
Hamberg och att de därmed inte förmedlar de genomtänkta, koncisa svar som forskarna 
förväntar sig. Vinsterna blir att forskarna upptäcker när de intervjuade uppfattar 
frågorna på ett annat sätt och detta medför att forskarna kan dra säkrare slutsatser utifrån 
materialet, betonar Hamberg. Vidare kan forskarna vid metoden med öppna 
frågeställningar finna stöd för tendenser som de inte har förväntat sig. Hamberg skriver 
exempelvis att 8 % av de intervjuade spontant nämnt själavandring och hon påpekar i 
sin artikel att även andra undersökningar har visat att reinkarnationstron är vanligare än 
forskarna trott. 
 
Nackdelen med öppna frågor är att materialet blir svårt att hantera och att alla olika svar 
på något sätt måste indelas i hanterbara och jämförbara grupper. Dessutom blir 
kostnaden för att bearbeta materialet högt. Som en följa av detta har forskarna enbart 
analyserat de frågor som främst handlade om religiös tro. 
 
Undersökningen 1986 ställde inte någon direkt fråga om synen på Jesus Kristus. Det var 
dock påfallande få som spontant nämnde Jesus, ens som historisk person52. 
Projektledare var Anders Jeffner. 
 

 
50 Hamberg är verksam vid religionssociologiska institutet i Stockholm och en av de medverkande i 

undersökningen livsåskådningar i Sverige (2000)  
51 Svensk Teologisk Kvartalskrift, årg.76, 2000 
52 Hamberg 2000, årgång 76 s 5 
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3.3 Redovisning av metoder till undersökningen Livsåskådning, 

etnicitet och natursyn 1998 

Denna undersökning anknyter till 1986 års undersökning. 
Av de statistiskt slumpmässigt valda svenskarna (2000st) i åldern 16-74 år svarade 65 % 
(1 282 st). 
 
Nackdelen med undersökningen anser Hamberg, är att den genomfördes som en 
postenkät med enbart fasta svarsalternativ. Metodens fördel är att materialet är lättare att 
hantera och analysera. Fördelen med ett större antal svaranden är att det blir enklare att 
bryta ned materialet i delgrupper, exempelvis efter kön och ålder.53

 
I enkäten skulle den svarande ta ställning till fyra olika alternativ i fråga om gudstron. 
För varje alternativ fanns en femgradig skala och det var alltså möjligt att instämma 
(helt eller delvis) i mer än ett av de angivna alternativen. I svaren kan överlag skönjas 
de svarandes osäkerhet ty mellanalternativen får de flesta svaren, medan det är 
förhållandevis få som helt instämmer. 
 
1998 års undersökning ställde samma typ av frågor om tron men till skillnad mot 1986 
även direkta frågor om synen på Jesus Kristus och om reinkarnationstro. 
Denna undersökning ger som helhet samma bild av svenskarnas livsåskådning som 
undersökningen 1986. 
 
Projektledare var Carl Reinhold Bråkenhielm. 
 

3.4 Redovisning av de slutsatser som dragits utifrån 1986 och 

1998 års livsåskådningsundersökningar 

 
I sin artikel Empiriska studier vid livsåskådningar i Sverige (2000) redovisar Eva 
Hamberg att den kristna tron numera har en svag ställning i Sverige, där endast 9 % av 
de intervjuade 1986 beskrev sig själva som bekännande kristna. 1986 trodde en dryg 
tredjedel (36 %) att det fanns en Gud, en överjordisk makt eller kraft, men den tron var 
påfallande vag. Ett svar ur undersökningen belyser detta; ”Tror att det finns något 
gudomligt eller andligt, men vet ej vad”. 
 
I 1998 års undersökning om gudstron instämde 32 % helt eller delvis att det fanns en 
Gud, som man kan ha en personlig relation till, 27 % i att det finns en opersonlig högre 
makt eller kraft. En dryg fjärdedel (27 %) trodde inte på någon Gud, makt eller kraft. 
Om man däremot enbart tar med dem som helt instämde i de olika påståendena var det 
enbart 15 % som ansåg att det fanns en personlig Gud som man kan ha en personlig 
relation till. 
 
Eva Hamberg redovisade denna starka sekulariseringstendens i sin uppsats Svenska 
folkets Gud (1997) där hon redogör för begreppet sekularisering. Hon anser att det på 
samhällsnivå innebär att kyrkan som institution har fått minskat inflytande över 

 
53 undersökningen livsåskådningar i Sverige (2000) 
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traditionellt kyrkliga ansvarsområden som skola och fattigvård. Områden som den 
borgerliga kommunen övertagit ansvaret för i samband med den offentliga sektorns 
expansion efter andra världskriget. På individnivå innebär samma begrepp att allt färre 
människor är bekännande kristna och/ eller deltar i gudstjänster. Dessa två aspekter 
sammanhänger i viss utsträckning med varandra och kan även påverka varandra. 54

 
Hamberg påpekar att hon i sin uppsats behandlar sekulariseringen utifrån ett 
individperspektiv och utifrån detta perspektiv studerar hon dels vad människor tror och 
dels deras religiösa beteende, exempelvis bön och deltagande i gudstjänster. Hon 
påminner om att det är lättare att belägga förändringar i gudstjänstdeltagande än det är 
att påvisa förändringar i vad människor tror. Det kan finnas andra skäl till att gå till 
gudstjänst än de rent religiösa55. 
 
Hon konstaterar utifrån materialet att det finns ett samband mellan ålder och graden av 
sekularisering. Ju äldre den svarande var desto flera ansåg att Gud var en viktig del i 
deras liv. Denna skillnad mellan åldersgrupperna bildar ett återkommande mönster 
vilket på sikt kommer att medföra en fortsatt vikande trend för bön, bibelläsning och 
deltagande i gudstjänstlivet allteftersom de äldre generationerna ersätts av yngre56. 
 
För att komplettera 1986 års värderingsundersökning gjordes en enkätundersökning av 
400 slumpvis utvalda svenskar av Eva Hamberg med flera vid Uppsala universitet. I 
denna enkät fick deltagarna formulera sig med egna ord. 
 
Det visade sig att många av de 400 svenskarna tror på ”något” eller tror på en högre 
makt, varav många antog en kristen (Hambergs kursivering) utgångspunkt. Eva 
Hamberg konstaterar att mycket få nämner Jesus och då inte ens som historisk gestalt. 
Kristus spelar enligt svaren en mycket undanskymd roll i människors medvetande. Hon 
fortsätter ”kanske kan man ana ett samband mellan tillbakagången i Kristustron och de 
förändringar i gudsbilden, som innebär att tron på en personlig Gud i stor utsträckning 
tycks ha ersatts av en mer obestämd tro på en transcendent makt eller Något”. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till att den gudsbild som man ger uttryck för, ofta är 
påfallande vag och diffus. Kanske kan man uttrycka det så att Gud för många svenskar 
framstår som en opersonlig högre makt ”en Gud utan ansikte”57

 
Detta bekräftas av 1998 års undersökning där andelen som svarade ”vet ej” på frågor 
om synen på Jesus var mycket högt. Osäkerheten var stor och enbart 12 % ansåg det 
vara absolut sant att Jesus var både Gud och människa. Detta kan jämföras med att 13 % 
instämde helt eller delvis i att ”vi återföds; efter döden föds vi om och om igen tillbaka 
till den här världen.” 
 
I 1998 års undersökning kan man i delgruppernas material se en tydlig skillnad mellan 
kvinnors och mäns svar på frågor om religiös tro. 34 % av männen mot 20 % av 
kvinnorna instämde (helt eller delvis) i formuleringen ”jag tror inte på någon Gud, 
övernaturlig makt eller kraft”. 
 

 
54 Hamberg 1997, uppsatsen ”Svenska folkets Gud” 
55 Hamberg 1997, s 23 
56 Hamberg 1997, s 25 
57 Hamberg 1997, s 27 
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4. Den lokala enkätundersökningen 

4.1 Mjölby kommun 
Mjölby kommun är en av Östergötlands läns 12 kommuner. Kommunen ligger mellan 
Linköping och Vättern. Svartån rinner genom kommunen och både stambanan och 
E4:an gör att det finns goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har drygt 25 000 
invånare och är mest känd för Mantorp Park, Mantorps travbana och Skänninge 
marknad Gymnasieskolan finns i Mjölby. Kommunen har ingen högskola, men bedriver 
distansutbildning i komvux regi. 
 
I kommunfakta över Mjölby kommun från Statistiska centralbyrån 2004 står det bland 
annat att: 
 21 % av befolkning har eftergymnasiala studier mot 32 % för hela riket. 
 arbetstillfällena inom tillverkning, handel, kommunikation, bygg- och 

jordbrukssektorn är flera än i övriga riket. 
 företagstjänster, vården, personliga och kulturella tjänster samt arbeten inom den 

offentliga förvaltningen är färre än i riket som helhet. 
 medelinkomsten i kommunen är lägre både i jämförelse med länet och riket 

. 
5.1.1 Mjölby komvux 
 
Mjölby komvux är den minsta skolenheten under Mjölby utbildningsförvaltning. 
Totalt har skolan ca 350 elever där ca en tredjedel studerar på gymnasienivå. För övrigt 
finns grundläggande utbildning, svenska för invandrare (SFI), särvux, kvalificerad 
yrkesutbildning för tågförare (KY) samt vårdutbildning. 
 

4.2 Enkätundersökning (bilaga 4) 

4.2.1. Enkätens genomförande 
Undersökningen genomfördes under oktober 2004 bland gymnasiestuderande på Mjölby 
komvux. Enkäten var anonym men den svarande redovisade ålder och kön. 
 
I enkäten försökte den studerande förklara treenigheten med egna ord. Om de inte 
förstod öppnade de ett kuvert som de hade fått tillsammans med enkäten. I kuvertet 
fanns en förklaring till treenigheten i form av en metafor. Förstod de den, kunde de 
kanske förklara treenighetsbegreppet, om inte lämnade de frågan. I fråga två skulle de 
välja ut fem ord av trettio, som de ansåg bäst stämde överens med sin egen gudsbild 
exempelvis ljus. Utifrån treenighetsbegreppets Fader, Son och den helige Anden 
tvingades de i den sista frågan, välja den sida de själva helst ville fokusera sin egen 
kristna gudsbild mot. 
 

4.2.2. Redovisning av enkätsvaren (bilaga 5) 
Sammanlagt delades 45 enkäter ut. Jag fick tillbaka 38 stycken (84 %) De 16 % som 
avstod uppgav 1) ointresse och 2) okunskap som skäl för att inte besvara enkäten enligt 
den person som delade ut enkäten. 



Av de svarande var 24 % män (9 st) och den vanligaste åldersgruppen var 20-25 år både 
bland män och bland kvinnor (47 %). Den näst vanligaste åldersgruppen var 36-40 år 
(21 %). Att dela in materialet i delgrupper efter kön eller ålder visade sig vara helt 
ointressant. Gruppen var för liten och för lika i åldersgrupperna för att få ut något av 
intresse efter dessa faktorer. 
 
Fråga ett handlade om att kunna beskriva hur treenighetens olika sidor hänger 
samman.58Att dela in denna fråga i hanterbara grupper blev svårt. Svaren visade att det 
fanns en stor gråzon där den svarande hade svårt att formulera sig enligt den kristna 
traditionen. Redan i min inledning berörde jag att det var diskussionen om tre gudar 
eller en, som från början väckte mitt intresse för problematiken kring treenigheten. Med 
utgångspunkt i detta kändes det naturligt att fokusera på enhetsbegreppet 
(monoteismen), så att jag kunde forma tre funktionella grupper. Av de 42 % som 
svarade enligt kristen tradition med hänvisning till monoteismen, redovisar jag två 
typiska svar. 
 man (20-25 år): Gud är allt detta i en och samma person. Bara olika uttryck för Gud. 
 kvinna (31-35 år): Det är en och samma kraft. 

 
Av de (21 %) som tagit del av all information ur enkäten, men ändå svarade så att det 
var svårt att följa den monoteistiska gudsuppfattningen, är följande citat belysande. 
 man (20-25år): Gud som härskar i himlen och över jord. Jesus, hans Son, som han 

gav till oss för våra synder. Den heliga Anden som alltid vakar över oss. 
 kvinna (26-30år): Kristendomen kommer först, sedan Gud och Kristus. Anden 

kommer med upp till himlen. 
 
Av fråga två 59 har jag sammanställt de tio mest valda begreppen för att beskriva en 
gudsuppfattning. De tre flest valda begreppen var ljus, hjälpande och helig. 
Tre personer hade gjort en extra ruta i sitt enkätsvar och i denna skrivit egna ord som 
betonar tanken på en feminin gudsbild, exempelvis moderlig. 
 
I fråga tre tvingades de 38 studerandena att välja den sidan ur treenigheten som de 
upplevde låg närmast deras egen gudsbild. Här har jag valt att redovisa deltagarnas svar 
i tre delgrupper (3:1, 3:2, 3:3) utifrån hur de svarade i fråga ett angående 
treenighetsbegreppet. 60

Här nedanför ses: 

Gud
43%

Kristus
14%

Ande
43%

  
  
3:1 14 stycken (37 %) (de avstod från att definiera treenigheten i fråga ett)  
  
  

 
 
 
 

                                                 
58 bilaga 5 
59 bilaga 5 se stapeldiagram 
60 bilaga 5 
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Ovanstående grupp kunde inte förklara treenigheten, vilket medförde att Kristusbilden 
tydligt hamnade i skymundan. De som däremot förstod treenighetsbegreppet i den första 
frågan (42 %), valde sida relativt jämt mellan Gud Fader, Kristus och den helige Ande, 
men med en övervikt mot Kristus. 61

 
De som hade försökt förklara treenighetsbegreppet i fråga ett, men svarat avvikande 
med kristen tradition (21 %), valde hälften av dem Kristus, när de var tvingades att 
fokusera på en sida av treenigheten för sin egen gudsbild. 38 % föredrog den helige 
Anden och endast 12 % ansåg att de föredrog att fokusera mot Gud.62

 
När jag tittar på alla val ur treenigheten i enkätens fråga tre 63 oberoende av hur de 
svarat på frågorna ett och två, konstaterar jag att det i enkätsvaren finns en svag övervikt 
för den helige Ande (37 %). Gud och Jesus Kristus har fått lika många val, vilket ger 
31,5% vardera. 
 

 
61 bilaga 5 diagram 3:2 
62 bilaga 5 diagram 3:3 
63 bilaga 5 diagram 3:4 
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5. Analys 

5.1 Analys och diskussion 
Att urkyrkan hade problem med att enas kring en gemensam gudsuppfattning vittnar de 
djupgående lärostriderna om i urkyrkan under 300-talet. Då som nu kändes det 
angeläget att formulera sig så att en bred majoritet kunde ställa sig bakom kyrkans båda 
trosbekännelser. Att de olika lägren sedan uppfattade texten ”av samma väsen” som 
Fadern på olika sätt, redan under kyrkomötet 325, var alla medvetna om. Kravet på 
enighet drevs ju inte enbart av kyrkan själv, utan även de olika kejsarna hade egna mål 
för kyrkan. Kejsarnas ambition var att kristendomen skulle vara en enande faktor inom 
det romerska imperiet, men under 300-talet såg det snarare ut som om kyrkan 
påskyndade uppdelningen av öst och väst. Att den östliga kyrkan sedan såg ned på den 
västliga kyrkans teologiska förfining gjorde inte det hela enklare. Dessutom skrev de 
grekiska biskoparna på grekiska medan biskoparna i väst skrev på latin, vilket inte på 
något sätt underlättade lärostriden. Ytterst handlade lärostriden om monoteismen och 
Kristus ställning. Var Kristus en del av skapelsen eller en del av Gud? 381 fick 
romarriket i Theodosius, en kejsare som hade kraft att tvinga fram ett biläggande av 
tvisten om den nicenska trosbekännelsen samt fastslå den slutgiltiga formuleringen. 
 
Tvisterna upphörde inte utan diskussionen om Guds väsen fortsatte att skapa debatt. De 
båda teologerna Thomas av Aquino och Martin Luther har båda utifrån sin tids 
diskussion fått både förklara och försvara kristendomens monoteistiska gudsbild, som 
inom sig rymmer treenighetens mysterium. Båda två har varit noga med att instämma 
med kyrkofäderna och de har båda inför sin samtid betonat sitt instämmande i den 
nicenska trosbekännelsen. Personligen tror jag inte att dessa teologers största bekymmer 
var treenigheten utan deras problem var hur en monoteistisk gudsbild innefattade allt 
och styrde allt oavsett om det var ont eller gott. 
 
Att förklara begreppen Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden samt hur de 
hänger samman, och ändå är en enda monoteistisk Gud är fortfarande lika svårt. 
Dagens biskop i Visby, Lennart Koskinen funderar även han över gudsbegreppet och 
ställer sig frågan om det är tre gudar eller en. Svaret finner han exempelvis i 
evangelisten Johannes text, där står det ”Jag och Fadern är ett”. Koskinen fortsätter med 
att redovisa Bibelns olika benämningar för Gud, samt beskriva treenighetens mysterium. 
Koskinen anser att treenighetstanken fortfarande behövs för att förklara Guds storhet, så 
att vi inser att Gud alltid är större. Det är också en form av förståelse enligt Koskinen. 
Han fortsätter med att binda samman tid och rum, genom att själv välja det ursprungliga 
JHWH som betyder JAG ÄR. Detta är genialt och när han sedan påvisar Guds väsen i 
form av paradoxer, exempelvis ”det bländande mörkret” så kommer han enligt mig 
nutida människors funderingar väldigt nära. 
 
Jag anser att kyrkomötet i Nicea 325 gjorde rätt, som skrev in det tvetydiga att Kristus 
”är av samma väsen” som Fadern, eftersom jag anser det viktigt med en egen reflektion 
kring gudsbegreppet, men jag inser att denna skrivning fortfarande är både en styrka och 
en svaghet. Svagheten ligger i dess vaghet, att den lämnar fältet fritt för diverse 
tolkningar precis som blev fallet i fornkyrkan. Med den politiska maktens hjälp bilades 
tvisten och arianismen försvann från dagordningen. 
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Samtidigt är denna vaghet treenighetens styrka, då den undviker att etikettera Gud och 
sätta in kristendomens gudsuppfattning i ett färdigt fack, som sedan länge skulle vara 
ointressant. Nu är den ständigt under debatt och vi tvingas att ta personlig ställning. Vi 
får därmed fortfarande allt fler pusselbitar till det pussel som har benämningen kristna 
gudsbilder. Under förutsättning att nutidsmänniskan är intresserad, men de olika 
undersökningarna om livsåskådningsvärderingar tyder på detta. 
 
I dag finns det ingen yttre tvingande kraft som tvingar kristenheten till ett gemensamt 
uttalande, utan trenden går mot att människan ska formulera sina egna religiösa 
gudsbilder. Detta kan medföra att kristenheten själv blir en del av den 
sekulariseringsprocess, som den vill bekämpa. Här instämmer jag i Eva Hambergs 
resonerande kring sekulariseringsprocessen på samhällsnivå som hon redogör för i 
Svenska folkets Gud (1997). 
 
Som jag antog i min hypotes var det svårt att förklara treenigheten. Många avstod (37 
%) men fler än jag hade trott svarade enlig den kristna traditionen (42 %). Detta kan 
bero på att de fick konkreta exempel till sin hjälp. Det kan vara så att min undersökning 
gynnas av att den har enkla metaforer för att beskriva treenighetsbegreppet, samt att de 
svarande känner mig.(se rapportens inledning) Frågorna var medvetet enkelt 
formulerade i motsats till de abstraktioner, som religionsforskare tenderar att ställa 
enligt Eva Hamberg. När de svarande blir ställda inför abstrakta teoretiska frågor 
tenderar de till att tänka i allt för konkreta termer, anser Hamberg i artikeln Empiriska 
studier av livsåskådningar i Sverige (2000). 
 
Hamberg menar även att sekulariseringen gått långt i Sverige och samma åsikt finns i 
Petterssons Bakom dubbla lås (1988). I tabell 5 64 ser man att Sverige i jämförelse med 
övriga länder är ett sekulariserat land. Trots detta finns det intresse för existentiella 
frågor men svaret i dessa diskussioner är inte längre givna. Eva Hamberg tar upp detta i 
sin uppsats Svenska folkets Gud där hon menar att kyrkans inflytande på samhällsnivån, 
exempelvis i skolan kraftigt har reducerats och detta får som resultat att människorna i 
den privata sfären ej längre utsätts för religiös påverkan. Statistiskt kan vi genom 
undersökningar säkerställa att antalet gudstjänstbesökare minskar, men graden av 
människors minskade/ ökade religiösa engagemang (deras religiösa insida) vet vi 
relativt lite skriver Hamberg. 
 
I enkätens andra fråga får de svarande själva välja ut fem ord av trettio som de anser 
passar in på sin egen gudsbild 65 De ord som valdes var i fallande ordning ljus, 
hjälpande, helig, trygg, skapande och osynlig kraft. Av detta drar jag slutsatsen att när 
de själva får utforma sin gudsbild blir den både ljus, aktiv och trygghetsskapande och 
som i de svenska livsåskådningsundersökningarna finns det ett transcendent drag i form 
av den osynliga kraften. En kraft de ej kan uppfatta empiriskt via sina sinnen. De känner 
sig hjälpta, trygga och så vidare, men de kan inte förklara varför. Flera omnämner det 
som ”något”. 
 
Jag är förvånad över denna ljusa gudsbild. De negativa uttrycken kom långt ned på 
listan, exempelvis hade endast en person valt ordet dömande. En förklaring kan vara i 
analog med Ingleharts studie över hur våra gemensamma värderingar långsamt 

                                                 
64 bilaga 3 
65 bilaga 5 
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förändras. I min studie är den vanligaste åldersgruppen 20-25 åringar (47 %). 
Åldersgrupperna som passerat 50 år saknas helt. De flesta har alltså socialiserats in i 
samhället under en period då de olika samfunden och kyrkorna tonat ned beskrivningar 
av typen domare, omutlig och sträng. Samtidigt var 80-talets tidsanda individualistisk, 
där var och en borde vara sin egen lyckas smed. Samma uttryck använder Thorleif 
Pettersson. 
 
En risk med detta resonemang är att jag precis som Inglehart gör åldersgrupperna mera 
homogena, än vad de faktiskt är. Detta påpekas av Pettersson i Bakom dubbla lås där 
han avvisar tanken att den vuxnes värderingssystem är så stabilt som Ingleharts 
socialiseringshypotes vill visa. Om det vore så borde alla försök att påverka 
vuxengenerationerna vara meningslösa och det är de inte anser Pettersson. Han anser 
dock att den ökande privatiseringen på alla områden leder till minskad stabilitet för 
olika värderingar i samhället i stort. 
 
Denna ökade privatiseringsgrad tycker jag mig skönja i de ordval de vuxenstuderande 
har gjort när de vill forma sin egen privata gudsbild. Bilden blir påfallande ljus och 
aktiv oberoende av deras eventuella kunskaper om kristendomens problem med den 
treeniga gudsbilden. Att den traditionella gudsbilden (Gud, Kristus och Anden) tonar 
bort kan man se bland dem som avstod från att förklara den första frågan om 
treenigheten. 
 
När de sedan i den tredje och sista frågan tvingas välja mellan treenighetens delar var 
det Kristusbilden som fick ge vika bland dem som avstod att förklara 
treenighetsbegreppet. Av dessa var det enbart 14 % som valde Kristus.66 Detta resultat 
ligger i linje med Eva Hambergs forskning. Hon skriver att Jesus inte ens omnämns som 
historisk gestalt och för en undanskymd roll i människors medvetande. I Svenska folkets 
Gud skriver hon ”Kanske kan man ana ett samband mellan tillbakagången i Kristustron 
och de förändringar i gudsbilden, som innebär att tron på en personlig Gud i stor 
utsträckning tycks ha ersatts av en mer obestämd tro på en transcendent makt eller 
”Något”. 
 
De som däremot svarade i samklang med den kristna traditionen i fråga ett, väljer i 
större utsträckning Kristus, när de ska fokusera på en sida i treenigheten i fråga tre.67 En 
försiktig tolkning från min sida är att de har kunskap om Kristus roll som människans 
frälsare. Vad som däremot förvånar mig är att de som inte svarade enligt den kristna 
traditionen i fråga ett i så pass hög grad valde Kristus när de skulle fokusera på en del i 
treenigheten.68 Efter det att jag studerat mitt källmaterial har jag börjat fundera över, på 
vilket sätt och av vem de svarande fått sina baskunskaper i den kristna läran från. Det 
märks av svaren att de själva anser att de har insikter om treenigheten, men ändå känns 
deras kunskap om ”att det bara finns en enda Gud” vacklande, när de ställs mot de 
abstrakta teorier som omfattar treenighetsbegreppet. Här finns behov av ytterliggare 
forskning med öppna frågor i intervjuform anser jag. 
 
I takt med att den privata sfären får egna tolkningsutrymmen på bekostnad av 
samhällets sfär har svenskarna i allt högre grad blivit ansvariga för sin egen 

                                                 
66 figur 3:1 s 21 
67 bilaga: figur 3:2 
68 bilaga: figur 3:3 
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behovstillfredsställelse och välfärd. Genom utbildning och arbete har en stor del av 
svenskarna en hög levnadsstandard och förhållandevis få lider under den 
knapphetshypotes Inglehart talar om. Vi har med Ingleharts teoribegrepp kunnat dana de 
yngre generationerna till att bli allt mer postmaterialistiska och själva utforma sina 
värderingar, exempelvis sin gudsbild. Pettersson går så långt som att påstå att 
svenskarna är på väg bort från den judisk- kristna traditionen. Han instämmer i vad 
Hamberg skriver om att nutidens gudsbild innehåller transcendenta drag och att den ofta 
benämns med det opersonliga ”Något eller Slumpen”. Bilden är dessutom både vag och 
opersonlig. I detta kan jag bara instämma i och jag anser att min enkätundersökning 
visar samma tendens som de livsåskådningsundersökningar som har gjorts både i 
Europa och i Sverige. 
 
Analogt med att nutidsmänniskan blir ansvarig för sitt eget välmående, blir hon även 
ansvarig för sin egen andlighet. Utifrån denna aspekt tror jag att många kan uppleva 
Kristusbilden som onödig. De ser enbart ett mellanled som de inte förstår. Har man inte 
kunskap om kristendomens väg till frälsning känns kanske Kristusbilden för personlig 
eller för obekväm för att passa in i den egna privata gudsbilden. Då är det enklare att 
utgå från ”Något” och välja det som passar in i sin egen livssituation, utan att detta 
”Något” ställer krav på ett personligt ställningstagande. 
 
Jag anser härmed att min hypotes anses besvarad och att den är i samklang med de 
livsåskådningsundersökningar som jag har redovisat i denna studie. 
Jag anser att gudsbilden blivit än mer transcendent och icke kristen sedan 
undersökningarna om våra livsåskådningar genomfördes under 1980-1990-talet, men å 
andra sidan kan jag inte förstå varför de som försökte, men misslyckades med att reda ut 
treenigheten i fråga ett, sedan fokuserade sin gudsbild i fråga tre i så hög grad på 
Kristus. En möjlig förklaring kan vara (som jag redan påtalat) hur och av vem de fått sin 
kunskap. De som avstod från att förklara treenigheten på grund av okunskap valde 
sedan bort Kristusbilden i fråga tre. En möjlig tolkning kunde bli att de som inte förstår 
treenigheten inte heller har insikten om Kristus roll som frälsare utan de upplever endast 
Kristus som ett onödigt mellanled. 
 
I sin privata gudsbild vänder gruppen sig i lika omfattning till Gud eller Ande. Här finns 
de personer som i de olika livsåskådningsundersökningarna har svarat att de tror på 
”Något”, anser jag. Och att begreppet Anden är så populär i denna grupp tolkar jag som 
ett resultat av den så kallade nyandligheten. 
 
Sedan riksdagen i Västerås 1527 har protestantismen predikats på svenska och 
traditionell undervisning i kristendomskunskap har gjorts både i den svenska skolan och 
i de olika kyrkornas konfirmationsläsning men allt detta har i nutid gått tillbaka. 
Sekulariseringen har gått fram tyst, snabbt och effektivt. Individualiseringstanken och 
nyandlighetens tankar kring gudsbilden har i hög grad fått stå oemotsagd. 
I en så liten förstudie som denna går det inte att generalisera eller dra långtgående 
slutsatser men jag anser den privata transcendenta gudsbilden är långt vanligare än vi är 
medvetna om. 
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5.2 Fortsatt undersökning 
 
När jag utformade min hypotes och gjorde min enkätundersökning hade jag ej den 
kunskap jag nu besitter om livsåskådningsundersökningar i Sverige och i Europa. 
Hade jag haft det hade jag mer koncentrerat mig på synen på Jesus Kristus och än mera 
försökt fånga de vuxenstuderandes privata gudsbild. 
 
Jag hade även intresserat mig för varifrån de hade ansett att de hade inhämtat sina 
kristendomskunskaper från och vem som hade introducerat det kristna gudsbegreppet i 
deras medvetande. Jag anser att min förståelse för de svarandes gudsuppfattning hade 
varit större om jag varit medveten om hur och av vem de fått den exempelvis mormor, 
kyrkans barntimmar eller någon bibelstudiegrupp i en frikyrka. Jag tror att man här 
skulle kunna se en koppling mellan de olika svaren om treenigheten och varifrån de 
inhämtat sin kunskap. 
 
En sak jag förbisåg var genusperspektivet i gudsbilden. Detta insåg jag inte förrän jag 
deltog i de föreläsningar som gavs under hösten 2004 vid Gävle högskola. Dessutom var 
det tre svaranden som lade till feminina bilder i sin personliga gudsbild (enkätens fråga 
två). 
 
Under en rast vid Mjölby komvux, frågade jag alla jag mötte ifall Gud kunde vara en 
hon? Jag fick mycket olika reaktioner på denna fråga. De flesta sa direkt ja eller nej, 
men många tvekade och svarade ”jag har aldrig tänkt den tanken, men det finns ju 
kvinnor som är helgon”. De helgon som nämndes var Lucia och/eller Birgitta. Ingen 
nämnde jungfru Maria men tre stycken undrade om moder Teresa, Calcuttas ängel var 
helgonförklarad ännu. Några blev upprörda och påstod att så kunde man inte fråga. Här 
finns goda möjligheter till fortsatt forskning som jag ser det. 
 
Att må bra är viktigt för de flesta av oss. Allt flera anser att det kan finnas ett samband 
mellan hälsa och gudstro. De troende har en grundhållning att förlita sig till och ett hopp 
som bär dem och som inger förtröstan. Något utanför dem själva ger dem detta. 
Nyckeln till detta ligger bland annat i vår gudsbild. Att vi kan ta till oss eller skapa en 
gudsbild som upplevs som rätt just för mig. Jag skulle närmare vilja undersöka hur och 
av vem vi får kunskap om vår kristna gudsbild samt vilka komponenter som 
nutidsmänniskan anser ska ingå i sin egen privata gudsbild, så att hon ska må bra. 
Kunskapen om vår psykiska och fysiska hälsa känns alltid meningsfull. Kropp och själ 
hör samman, anser jag och fortsatta studier i denna riktning känns angelägna. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport handlar om den kristna gudsbilden. Kristendomen har en monoteistisk 
gudsbild men sammanfogar den till den treeniga bilden Gud Fader, Jesus Kristus och 
den helige Anden. 
 
Rapporten vill visa att nutidens människor brottas med samma problem som urkyrkans 
medlemmar. Nämligen förståelsen om att de tre delarna är en sammanhängande bild av 
en enda helhet, som är Gud. 
 
Till att börja med innehåller rapporten en genomomgång av urkyrkans, högmedeltidens 
och reformationens olika problem med gudsbilden. Dagens gudsbild presenteras utifrån 
biskop Lennart Koskinens personliga vinkel. 
 
Därefter följer ett kapitel om livsåskådningsundersökningar som har genomförts både i 
Europa och i Sverige under slutet av 1900-talet. I dessa har jag främst tagit del av det 
som handlar om nutidsmänniskans gudsbild i ett samhälle som blir allt mera 
sekulariserat. 
 
Slutligen har jag genomfört en enkätundersökning bland vuxenstuderande vid Mjölby 
komvux. Där har jag studerat förståelsen av treenighetsbegreppet, samt försökt utröna 
om gudsbilden är stadd i förändring mot en gudsbild som mera är en kraft eller en 
energi och om den är mera opersonligt andlig än tidigare generationers gudsbild. 
 
I mångt och mycket visar min förundersökning på liknande resultat som de stora 
livsåskådningsundersökningarna från sent 1900-tal. Jag anser dock, att gudsbilden blivit 
än mer kosmisk och opersonlig under den tid som gått sedan dessa undersökningar 
gjordes. Detta medför på sikt att Kristusbilden kanske är i avtagande, eftersom dess roll 
som brobyggare inte behövs utan var och en av oss kan forma sin egen gudsrelation. Är 
det så eller inte? Ta del av min rapport om gudsbilden och bilda dig en egen 
uppfattning. 
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Bilaga 1 

 

1.1 Den apostoliska trosbekännelsen 
 
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, 
nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evig liv. 
 
   (ur den svenska psalmboken, 1987) 
 

1.2 Den Nicenska trosbekännelsen 
 
Vi tror på en enda gud allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och 
osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all 
tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma 
väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; 
som för oss människor och vår salighets skull har stiget ned från himlen och tagit 
mandom genom den helige Anden av jungfru Maria och blivit människa; som ock har 
blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje 
dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns 
högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på 
vilkens rike icke skall vara någon ände. 
 
Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på 
honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som talar genom 
profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. 
 
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse 
och den tillkommande världens liv. 
Amen. 
    (ur Gud 2000 s 165) 



Bilaga 2 
 
Tabell 2. Andelen materialister (M) och post-materialister (PM) i olika åldersgrupper i 
olika länder i början av 1970-talet i procent. 
 

 
 
Källa Inglehart 1977, s 36 utdrag ur Pettersson s 61 
 
Tabell 3. Andel materialister (M) och post – materialister (PM) i olika ålders – och 
utbildningsgrupper. Sammanlagda resultat från 1970-talets början för sex europeiska 
länder samt U.S.A. i procent 
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Bilaga 3 

 
Tabell: 5 Religiöst engagemang i elva olika länder i procent. 
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Bilaga 4 
 

4.1 Enkät 
 
Enkäten besvaras anonymt. 
 
Ringa in det som stämmer överens med dig. 
Jag är: man / kvinna 
Jag är: 20-25 år      26-30 år       31-35 år      36- 40 år      41-45år        46-
50 år 
Jag studerar på:        gymnasiala kurser     /   vårdutbildningen 
 
1 Inom kristendomen beskrivs Gud som treenig 

Treenigheten består av de tre delarna Gud, Kristus och Anden. 
Kan du kortfattat förklara hur de tre delarna hänger samman? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 Nej det kan jag inte. 
 

Om du svarar nej öppnar du kuvertet bredvid dig och med hjälp av de två 
Exemplen som finns där försöker du igen förklara begreppet treenighet. 
 

2 Här nedan står det 30 ord som på olika sätt kan beskriva, förklara eller få 
oss att uppleva vad ett eventuellt gudsbegrepp står för. 

 
Du ska välja ut/markera fem av dessa ord. Ord som du upplever 
känns rätt för dig, när du ska försöka förklara gudsbegreppet med 
egna ord. 
 
 

Ljus 
Mörk 
Varm 
Kall 
Trygg 
Otrygg 
Förtröstan 
Oro 
Vänlig 
Dömande 
Hjälpande 
Handledande 
Livgivande 
Skapande 
Straffande 

 

Utsläckande 
Kärleksfull 
Konturlös 
Omhändertagande 
Helig 
Öde/slump 
Ofattbar 
Meningslös 
Kraftfull 
Osynlig kraft 
Synlig kraft 
Mänsklig 
Evig 
Bortrationaliserad 
Övernaturlig 
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3 Om du måste välja en del av treenigheten för att beskriva gudsbegreppet, 
vilken del föredrar du då? 
Ringa in ett av dessa ord : 
 

Gud  Jesus Kristus            den helige Ande 
 

4.2 Ledtråden i kuvertet 

 
I kuvertet fanns följande text till fråga 1 
Läs följande två bilder för att förklara treenigheten och försök sedan förklara den kristna 
treenigheten Gud, Kristus och Ande. 
 

På www.bibelsajten.nu förklarar Larsa Ränna treenigheten med följande citat. Det 
bästa tycker jag är att se treenigheten i samma form som vatten kan ta. Is, ånga och 
vatten. Vem som är vem är ganska ointressant för mig. Det viktiga är att Gud, som 
vi känner Gud från erfarenheten och från bibeln, tar sig olika uttryck, men i botten 
är samma sak. 

 
Jag; Anna Trosell brukar ibland beskriva treenighetens olika delar och dess helhet 
genom att säga titta på mig. Nu ser du Anna framifrån (vänd mot klassen) och nu 
ser du mig från sidan och till sist bakifrån, men även om de olika 
vinklingarna/bilderna skiljer sig åt visar de ändå samma person. 

 
Försök nu att förklara den kristna treenigheten. 
__________________________________________________________________ 
 

http://www.bibelsajten.nu/
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38 svarade  84 % 
  7 avstod  16 % 
 
 

84%

16%
 
 
 
 
 

Fråga 1   
   
14 avstod  37 % 
  8 svarade men fel 21 % 
16 svarade rätt 42 % 

37%

21%

42%
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Fråga 2  
  
  
Ljus 25 
Hjälpande 21 
Helig 18 
Trygg 16 
Skapande 14 
Osynlig 
kraft 14 
Kärleksfull 13 
Varm 10 
Dömande 9 
Ofattbar 7 
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Gud
31%

Kristus
38%

Ande
31% 

 
 
 
 
 

Fråga 3:2  
  
16 st  
  

Gud 31 %
Kristus 38 %
Ande 31 %

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gud
12%

Kristus
50%

Ande
38%

 
 
 
 
 
 
 

Fråga 3:3  
  
8 st  
  
Gud 12 %
Kristus 50 %
Ande 38 %

Fråga 3:4 (samtliga) 
  
38 st  
  
Gud 31,5% 
Kristus 31,5% 
Ande 37 % 

Gud
31,5%

Kristus
31,5%

Ande
37,0%
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”Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet.

En helande Gud som gör trasigt till helt, och som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt.

En tröstande Gud, som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför.

En skrattande Gud som kan skratta med mig, och som lever med mig när jag dör.”



(citat av prästen Christina Löwestam Koskinen, 1997 s 170)
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1. Inledning

1.1 Introduktion


I samtal med mina vuxna elever om existentiella frågor har jag allt oftare haft anledning att fundera över deras gudsuppfattning. De allra flesta kan på ett summariskt sätt redogöra för de kristna högtiderna jul och påsk, samt berätta om kända gestalter ur Gamla testamentet, exempelvis Mose i vassen.


Det har varit få som helt tagit avstånd från reinkarnationsläran eller det som brukar omtalas som övernaturliga fenomen, trots att det ej går att bevisa med vetenskapliga metoder.

Många har dock mer eller mindre tagit kristendomens Gud som utgångspunkt, vilket är naturligt då vi lever i ett land som har haft denna religion sedan 1100-talet Kristendomen finns invävd i vår kultur, vårt rättsväsende, i vår etik och moral och i vårt sätt att förhålla oss till vår omvärld. Ytterst få har i samtalen relaterat till en personlig Gud, utan de flesta har i sina försök att verbalisera sin gudsuppfattning använt sig av uttryck som slumpen, ödet eller en osynlig kraft.

När eleverna talar om kristendomens Gud byter de ofta omedvetet fokus mellan Gud, Jesus Kristus, den helige Anden eller begreppet Far och Son. Vid en direkt fråga av mig svarar de att kristendomen är en monoteistisk religion. Jag bekräftar deras påstående, men ber dem sedan försöka förklara sambandet inom treenigheten (Gud, Jesus Kristus och den heliga Anden). Många blir förvirrade och får svårt att reda ut begreppen. En gång försökte jag hjälpa en vuxenstuderande genom att säga: - ”Tänk dig att du ser tre olika fotografier av mig”. ”Vem är det du ser?” Då fick jag det tveksamma svaret: ”Så du menar att alla tre är en Gud?”

Redan den kristna urkyrkan hade problem med förhållandet mellan Gud Fader och Jesus Kristus. Var Kristus en del av Guds skapelse, alltså skapad av Gud och underställd honom eller var han en del av Gud och därmed jämlik? Denna fråga blev ett allvarligt hot både för den unga kyrkan och därmed för romarriket under 300-talet.


Per Beskow skriver i Trons vägar (2003) att det i Nya testamentet talas om Fadern, Sonen och Anden och att de återfinns tillsammans minst en gång. Det är i evangeliet enligt Matteus 28: 19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er”. Trots ovanstående citat, som brukar omtalas som dopbefallningen inom kyrkan, känns det som om kristenheten har misslyckats med att förklara sin gudsbild om den monoteistiska treeniga Guden.

I stället har kristenheten under århundradenas gång fokuserat på en sida i taget som exempelvis 1960 - 1970-talets Jesusrörelse och detta har enligt min uppfattning medfört att sambandet mellan treenighetens olika sidor har hamnat i skymundan.

Även symbolspråket för att beskriva Gud har ändrats enligt mig. I stället för att bruka treenighetens mer personliga ord används allt oftare ord som ljuset, kärleken, ordet eller kraften för att beskriva gudsbegreppet även inom den kristna liturgin.

På detta sätt blir gudsbilden allt mera opersonlig och kosmisk och kyrkornas/ samfundens ursprungliga vittnesbörd marginaliseras allt mer i vårt sekulariserade samhälle.


1.2 Problemställning/problemformulering


Min hypotes är att dagens svenskar har problem med att förstå kristendomens abstrakta treenighet. De har samma problem som de första kristna med att se sambandet som finns uttryckt i nicenska trosbekännelsen 
 från 300-talet.

Enligt mig löser nutidsmänniskan denna problematik, genom att antingen fokusera på en sida inom treenigheten eller genom att visualisera sitt gudsbegrepp med hjälp av beskrivningar som värme och närhet, alternativt inte ha någon uppfattning alls.


Jag vill i denna rapport undersöka om det finns något belägg för min hypotes genom att genomföra en enkätundersökning bland studerande vid Mjölby komvux, samt studera gudsbegreppet vid skilda tidsepoker i kristendomens historia.


1.3 Metod

Jag redovisar hur den unga kyrkan brottades med gudsbegreppet utifrån den nicenska trosbekännelsen 
 från 325 fram till kyrkomötet i Konstantinopel 381. Därefter kommer jag att beskriva medeltidsteologen Thomas av Aquinos och reformatorn Martin Luthers syn på gudsbegreppet.


Den nutida debatten om gudsbilden, belyser jag dels från biskop Lennart Koskinens personliga perspektiv och från undersökningen Livsåskådningar i Sverige och en EVSSG – studie i Europa från 1980-talet.

Nytt bränsle till debatten om kristendomens gudsbild hämtar jag genom en enkätundersökning bland vuxenstuderanden vid Mjölby komvux. 
 Min enkät är lokal och begränsad till studeranden på komvux i Mjölby, Östergötlands län. Den bör ses som en förundersökning till en eventuellt större studie över gudsbegreppet hos vuxenstuderanden. Enkäten som bestod av tre frågor är utformad av mig. Fråga ett var en öppen fråga om treenigheten, medan fråga två och tre innebar en valsituation för den svarande utifrån olika alternativ.

Eftersom jag misstänkte att eleverna skulle få svårt att förklara treenigheten, var jag rädd för att de skulle lämna fråga ett obesvarad. För att undvika detta fick de ett kuvert med en ledtråd, så att de genom denna hjälp skulle försöka besvara frågan
. Det var viktigt för mig att se om de kunde förklara den monoteistiska tanken och om möjligt sambandet inom treenigheten.

Jag valde de största elevgrupperna, så att undersökningen kunde genomföras under samma dag. Detta var värdefullt, eftersom eleverna tenderar att samtala om det mesta och därmed kunde de förmedla olika svar till min enkätundersökning. Eftersom de flesta elever känner mig kan detta givetvis påverka deras vilja att medverka i undersökningen. De är även vana vid mitt sätt att formulera mig i skrift.


45 enkäter delades ut och jag fick tillbaka 38 stycken. (84 %) De flesta svaranden är kvinnor i åldersgruppen 20-25 år (76 %), vilket är naturligt då elevunderlaget i huvudsak består av kvinnor. Samtliga deltagare studerar på Mjölby komvux för att få gymnasiebehörighet, för att utbilda sig till undersköterska eller behandlingsassistent. Ingen av dem studerar på grundskolenivå eller deltar i undervisning för invandrare (SFI).


Mjölby kommun presenteras helt kort för att ge en bakgrundsbild av de studerandes miljö och livssituation.


Jag kommer inte att i detaljerad och kronologisk form redogöra för de kristna kyrkornas debatt och diskussion om treenigheten. För mig känns det angeläget att visa att dagens debatt om människans gudsbild har följt den troende människan och den kristna kyrkan genom hela dess historia. De olika kyrkomötenas delegater har oberoende vilket sekel, brottats med exakthetens avskiljande eller tvetydighetens svepande formulering. Båda sätten tilltalar olika grupper och gynnar olika grupperingar både inom och utanför kristenheten. Arianismen berörs översiktligt, så att djupet av lärostriden kommer fram, samt hur beroende kyrkan och kejsarmakten blir av varandra.


Mitt val av litteratur speglar tråden för mitt arbete, det vill säga hur gudsbilden har formats i fornkyrkan, i den medeltida katolska kyrkan, hos den protestantiska kyrkan och slutligen hur diskussionen och utvecklingen ser ut i dagens Sverige.


Fornkyrkans debatt representeras i denna uppsats främst av Henry Chadwick, men även Per Beskow har bidraget med sina kunskaper. Den katolska kyrkan representeras av en av dess främsta teologer Thomas av Aquino. Carl Axel Aurelius bidrar med sina kunskaper om Martin Luther och hans gudsbild.

Till företrädare för de nutida trenderna och förklaringsmodellerna kring kristendomens gudsbild valde jag biskopen i Visby stift Lennart Koskinen. Jag uppskattar hans sätt att skriva och hans intention att försöka förena Bibelns och urkyrkans gudsbild med den nutida debatten.

Det nya med dagens debatt om människans gudsbild är enligt min uppfattning att den förs utifrån en sekulariserad vinkling och denna uppfattning förstärks genom de livsåskådningsundersökningar jag tagit del av i denna studie. Eva M Hamberg och Thorleif Pettersson känns för mig självskrivna i en uppsats som handlar om vår förändrade gudsbild. De har båda varit aktörer i flera undersökningar om våra värderingar i livsåskådningsfrågor och därmed skrivit en hel del i detta ämne.

2. Treenighetens styrka och svaghet


2.1 Den tidiga kyrkans gudsbegrepp


Under det första kristna århundrades lopp försköts kristendomens tyngdpunkt från Palestina till Syrien och Mindre Asien. I samband med romarnas förstörelse av Jerusalem år 70 upphörde Jerusalemsförsamlingens ledarställning. Omkring år 100 fanns det kristna befolkningar i västra Mindre Asiens städer och i Medelhavets hamnstäder.

Mot slutet av detta sekel insåg romarna att de kristna inte var en judisk sekt utan en egen aktiv rörelse som vann många anhängare, främst i de fattigare samhällsklasserna. Detta resulterade i förföljelser, bland annat av kejsare Nero år 64. Det främsta skälet till att förfölja de kristna var deras vägran att dyrka kejsaren som en gud (kejsarkult).


Under de första århundradena organiserades den kristna kyrkan och fick sin heliga skriftsamling och gudstjänstordning fastställd. De kristnas första bibel var GT 
 men under 100-talets lopp samlades traditionerna från apostlatiden ihop till en normerande skriftsamling (kanon), som i stort sett var färdig omkring år 200. Till undervisningen i den kristna tron användes den apostoliska trosbekännelsen 
. Den var ursprungligen en romersk dopbekännelse från 200-talet.


Vändpunkten för de kristna blev när Konstantin den store kröntes till kejsare över hela imperiet 325. Konstantin ansåg att den nya läran borde ha potential för att bli en enande faktor inom imperiet. Därför var det av största vikt att de kristna uppträde som en enig grupp och verkligen förstärkte riksgemenskapen.


När en presbyter i Egypten vid namn Ariús (Areios) började predika att Kristus inte var Guds Son utan skapad sammankallade Konstantin till det första kristna kyrkomötet i Nicea år 325 för att tvinga mötet att ta avstånd från Ariús lära
.


Konflikten om Kristus var en del av Gud eller skapad av Gud, delade de grekiska kyrkorna i två oförsonliga läger men trots detta uppmanade Konstantin biskoparna att inom sig nå enighet och frid. Trosbekännelsen som lades fram var starkt antiariansk i sitt bejakande av Sonen som varande ”av samma väsen som Fadern” Kyrkomötet fördömde även påståendet att Sonen skulle vara metafysisk eller moraliskt lägre än Fadern och att Sonen skulle tillhöra den skapade ordningen. Det var den lyckosamma formuleringen ”av samma väsen” (homoou´sios) som gjorde att Konstantin kunde få en överväldigande majoritet av biskoparna med sig. Denna tvetydighet uppfattades inte på samma sätt av alla delegaterna, men det gjorde att de kunde ställa sig bakom skrivningen
.


Fram till Konstantins död 337 ifrågasattes inte att den nicenska trosbekännelsen 
 var normen för den sanna ortodoxa tron, trots att alla inblandade var medvetna om att man inte menat samma sak med formuleringen. Under tiden återhämtade sig arianismen för att med full kraft verka i det politiska och kyrkliga kaos som följde under Konstantins söners olika regimer


Nu utvecklades den arianska striden till ett akut hot som riskerade splittra kyrkan i öst och väst, eftersom man i Rom antog att de grekiska biskoparna stödde arianismen. Schismen var ett faktum vid kyrkomötet i Sofia 342 trots att grekerna skrev en trosbekännelse som innehöll ett antiarianskt fördömande. Eftersom de olika sidorna även såg ned på varandras teologiska kunnande, misstrodde varandras översättningar med mera var en förlikning omöjlig.


Detta dödläge bröts på 350-talet efter ett inbördeskrig, där Konstantins son Constantius segrade. Hans rådgivare i kyrkliga frågor var den arianske biskopen Valens av Mursa som lyckades utmanövrera sina motståndare. Detta sågs med oro av hela den grekiska östern, eftersom de bland annat predikade att Sonens väsen var olikt (ano`moios) Faderns. Basileios, biskopen av Ankyra, som gav röst åt den tradition som representerade homoiouios- formuleringen att Sonens väsen liknar Faderns gick till motangrepp mellan åren 357-358 och han lyckades övertyga Constantius om att homoiousios var den enda formulering genom vilken både kyrkans enhet och den sanna tron kunde bevaras.

Under det kommande året kämpade Valens och Basileios om kejsarens tillit och förtroende. Valens medgav endast att Sonen var ”lik” Fadern och denna vaga formulering gynnade arianerna ansåg Basileios och insisterade på att man måste bejaka Sonens väsenslikhet med Fadern.


Kejsare Constantius beslöts sig för att sammankalla ett stort kyrkomöte för både öst och väst, där han hoppades få i genom en så vid formulering, att en överväldigande majoritet av biskoparna skulle ställa sig bakom den och en gång för alla göra slut på den teologiska trätan.


Av praktiska skäl genomfördes kyrkomötet på olika platser. Detta gynnade arianerna så att år 360 offentliggjordes, tvärt mot kejsarens förhoppning, en trosbekännelse med innebörden att Sonen är ”lik” Fadern, utan några förbehåll. Detta medförde att Constantius tvingades förfölja dem som hade den övertygelsen att arianismen var falsk. De som motsatte sig den arianska teologin måste i fortsättning kunna bevisa sanningen i det teologiska ortodoxa alternativet, det vill säga ”av samma väsen” som Fadern
.


I Filipperbrevet 2:5-11 kunde de ortodoxa finna argument för sin sak. Där står att Jesus var till i gudomlig gestalt och jämlik med Gud, men att han utblottade sig och antog mänsklig gestalt för vår frälsnings skull. En liknande tanke finns i Johannesevangeliet (1:1-14) där den preexisterande Kristus kallas för ”Ordet” som har funnits till hos Gud från begynnelsen Han är alltså Guds skaparord och har här en halvt självständig gestalt. I Jesus har Ordet blivit människa det vill säga Gud har blivit människa
. Den sista delen i denna lärostrid kom att i huvudsak handla om treenighetsläran och då i synnerhet den helige Andens ställning. Var den helige Anden en del av treenigheten eller var den heliga Anden det främsta av de skapade himmelska väsendena?


Ytterliggare en lärostrid handlade om Kristus och hur han kunde vara både Gud och människa.(inkarnationen)


I maj 381 ändrades situationen då kejsaren Theodosius kallade till ett stort koncilium (kyrkomöte) i Konstantinopel där han var fast besluten att få ett slut på kyrkans interna tvister. Detta möte fastslår till slut den nicenska trosbekännelsen 
 och skrivningen ”av samma väsen” återinförs. Dessutom enas biskoparna om tillägget att den helige Anden tillbeds och förhärligas tillsammans med Fadern och Sonen, och att skillnaden mellan dem ska förstås som att Sonen är född av Fadern medan den helige Anden utgår från Fadern.


2.2 Högmedeltidens gudsbegrepp


I sin bok Förklaringar över den kristna tron förklarar Thomas av Aquino den kristna tron utifrån trosbekännelsens artiklar
.


I den första resonerar Aquino om det finns en enda Gud som styr allt och förutser allt eller inte. Eftersom vi ser hur solen, månen, stjärnorna och allt annat hänger ihop och följer ett bestämt förlopp, måste vi inse att det inte är slumpen som har gjort allt detta utan det finns en plan bakom. Man måste fast tro, att denne Gud, som ordnar och styr allt, är blott en enda Gud 
.


I den andra artikeln går Aquino till angrepp mot den debatt som föregick den nicenska trosbekännelsen. Han instämmer med kyrkofäderna och skriver att det står helt klart att vi ska tro att Kristus är Guds Enfödde Son och att han alltid har funnits med Fadern, och att han är av samma natur som honom. Allt detta tror vi genom tron. Han fortsätter och utgår från Johannesevangeliets text i kapitel ett och skriver att likaså är Guds Son ingenting annat än Guds Ord … så är själva Guds Ord av ett och samma väsen som Gud, och likt Gud
.


Den åttonde artikeln handlar om den helige Ande. Aquino citerar kyrkofader Augustinus arbete och skriver Ordet, som vi här söker att tränga in i, är kunskap med kärlek och fortsätter sedan med så som Guds Ord är Guds Son, så är Guds kärlek den helige Ande. Det är därför, som människan äger den helige Ande, när hon älskar Gud. Därefter beskriver han varför den helige Ande är av samma väsen som Fadern och Sonen och alltså inte en skapad varelse
.


2.3 Reformationens gudsbegrepp

Reformatorn Martin Luther
 hade i sin gudsbild svårt att finna nådens Gud. Detta medförde att han blev tvungen att tänka nytt och få en ny syn på förhållandet mellan Gud och människa. Denna upptäckt medförde att Luthers gudsföreställning blev annorlunda. 


Efter riksdagen i Worms 1521 skriver han följande … ty kort sagt, evangelium är ett tal om Kristus, att han är Guds Son, som för oss har blivit människa, dött och uppstått, och är insatt till Herre över allting
.

Den för reformationen så viktiga texten, den Augsburgska trosbekännelsen
, som i botten var ett politiskt dokument tillkom vid riksdagen i Augsburg 1530. Eftersom turkarna hotade rikets säkerhet hade både den tyske kejsaren Karl V och påven behov av enighet: Samtidigt som den protestantiska rörelsen hade behov av att formulera sina tankar
.

En av de viktigaste artiklarna handlar om Gud. Där står att den protestantiska kyrkan följer enhälligt Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att vi ska tro att det enbart finns ett enda gudomligt väsen som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. Likväl finnas tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet är bredvid varandra, nämligen Fadern, Sonen och den helige Anden. De använder här ordet person i samma betydelse, som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang. De betecknar något, som icke är en del eller en gemenskap hos något annat, utan existerar självständigt
.


2.3.1. Svenska kyrkans gudsbegrepp


I Svenska kyrkans grundläggande dokument från 1993 finns kyrkans viktigaste texter samlade i tre huvudgrupper.


a) tros-/dopbekännelser där både den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen finns med. De är den offentliga lovprisningen.

b) katekeser, som används i undervisningen om kristen tro och liv. Här finns Luthers Stora och Lilla katekes.


c) bekännelseskrifter där bland andra den Augsburgska ingår. Dessa texter är tillkomna i bestämda historiska situationer i syfte att tydliggöra och/eller värna den egna identiteten. 


2.4 Ett gudsbegrepp på 2000-talet


I många kulturer är det intimt att känna en persons namn. Gör man det, känner man den personen. Namnet valdes med omsorg och speglade en så väsentlig egenskap att den blev en del av den personen. Att handla i någons namn innebar i praktiken att man blev den personens ställföreträdare och ansvarig inför honom/henne
.


Mot denna bakgrund ökar vår förståelse för att kyrkan har lagt ned så mycket kraft på att förtydliga treenighetsbegreppet. När vi känner Guds namn kan människan handla på Guds uppdrag. Koskinen fastnar för det ursprungliga JHWH som betyder ”JAG ÄR” (Koskinens versaler) men han hänvisar även till en mängd gudsnamn i Bibeln exempelvis Klippa, Ljus och Abba. Han påpekar att alla bilderna pekar utöver sig själva, på något som alltid är större och Annorlunda. Bibelns beskrivningar får inte förminska Gud.
.

Nutida tankar kan ledas år rätt håll med uttryck som

· Varat


· Det Absoluta


· Tillvarons urgrund med flera 


Tre gudar – eller en frågar Koskinen och citerar ”Jag och Fadern är ett”. ”Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader”
. ”Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig”
.

Koskinen fortsätter med att berätta om Andens utgjutande över lärjungarna 
 och påpekar att Anden kände människorna till, som den livskraft genom vilken Gud skapade allt
.

Vidare frågar han ”Vad lägger vi idag in i begreppet Gud?” Han svarar själv att Gud är Kärleken och Kärleken är identisk med Gud, men samtidigt är Gud mycket mer än så. Därför använder han kyrkofader Augustinus (död 430) bild av solen och dess strålar för att visa förhållandet Gud – människa. Solen blir en metafor för Gud och solstrålarna för oss människor och resten av Skapelsen. Denna bild gör Gud större rättvisa och visar även på sambandet mellan Gud och människorna


En gång i historien synliggör sig Gud i förkroppsligad form genom Jesus från Nasaret, men Gud ”i sig” (hans markering) kan vi bara gestalta i de bilder vi gör oss genom våra förväntningar och inlärda tolkningsmönster
. Gud är alltså inte ett objekt för människors tro, utan ett ständigt verkande subjekt för allt som är till. Genom Jesus lär vi oss att detta subjekt är personligt som en Fader och att det mänskliga ord som kommer närmast detta är Kärlek. Från judarna kommer synen på Gud som Helig och Outsägligt, vars JAG ÄR DEN SOM ÄR (Koskinens versalform) varken går att fånga i ord eller bild.


(ur Gud 2000)


Treenighetsläran är de kristnas försök att hjälpa vårt förnuft och vår tanke att gå bakom orden till GUDS VARA. Den tvingar oss att tänka till och gå bakom orden, så att man ska kunna ana Guds Enhet, men trots detta uppfattar vi Guds väsen som fullt av motsättningar. Uttryck som ”Det bländande mörkret” eller ”Den uppfyllda tomheten” säger ändå mera än att bara tala om Gud som ett ljus eller som en känsla av närvaro.

En Gud i tre personer och tre personer i en Gud hjälper oss åtminstone att förstå att vi inte förstår, vilket är en högre form av förståelse än att tro att vi förstår, skriver Koskinen.


Treenighetstanken öppnar för Guds mångfald och avgränsar mot den ytliga så kallade nyandlighetens enfald. Treenighetsläran betonar alltså de dynamiska, verkande och därmed personliga sidorna av Gud, i motsats till alla spekulationer om en opersonlig ”kraft”. En treenig gudsbild ger många fler möjligheter för olika typer av människor att söka Gud
.

3. Livsåskådningsundersökningar


3.1 EVSSG-studien, Bakom dubbla lås


Under senare delen av 1980-talet genomfördes en studie av små och långsamma värderingsförändringar i Europa och i Sverige. Studiens rubrik syftar på att människornas värderingar och livsåskådningar är fastlåsta i en ”dubbel fångenskap”. För det första är den enskilde individen fången i sin egen individuella historia. För det andra är individens enskilda biografi fången i samhällets historia, på den nivå välfärdsutvecklingen nått under de kritiska åren i den individuella biografin Merparten av våra värderingar är enligt denna studie mycket svåra att ändra senare i livet
.


År 1977 publicerade Ronald Inglehart
 boken The silent revolution vars statistiska material är hämtat ur en europeisk studie 
 om medborgares värderingar på skilda områden, exempelvis religion. Bokens titel vill säga att det västerländska samhället tyst och sakta ändrar sina grundläggande värderingar. Lika omärkligt och gradvis börjar vi i stället omfatta en ny uppsättning av värden och ett nytt sätt att vara. Inglehart sammanfattar sin teori genom att säga att utvecklingen går från materialism till post- materialism, från trygghetsvärden till frihetsvärden. Eftersom det går så sakta kommer de att vara svåra att upptäcka.


Thorleif Pettersson skriver i sin bok Bakom dubbla lås (1988) att det viktigaste med Ingleharts arbete är att han så noggrant har visat att värderingsförändringar faktiskt ägt rum. Inglehart utgår från två hypoteser som handlar om knapphet och socialisation. När människans grundläggande materiella behov är tillfredsställda kan hon gå vidare och tillfredsställa sina mera abstrakta behov
. Socialisationshypotesen, visar enligt Inglehart att de förhållanden som rådde under människans barn- och ungdomsåren påverkar individen i allra högsta grad inte enbart dagens situation. Därför är det mindre sannolikt att individens värderingssystem ändras i något väsentligt avseende i vuxen ålder 
. Och när de äldre generationerna ersätts av de generationer som är födda efter kriget kommer allt fler människor att ej bli materialister utan i stället post- materialister, vilket medför att de försöker uppnå tillstånd som lycka och harmoni före ekonomisk trygghet. Petterson påpekar dock att man tenderar till att bortse från andra erfarenheter genom detta synsätt och göra generationerna mera homogena än de faktiskt är
.

Pettersson definierar begreppet socialisation som den process när en generation överför exempelvis sina kunskaper, värderingar och normer till nästa generation. Genom detta införlivar den växande individen den rådande sociala verkligheten till sin egen och den blir stabil enligt både Inglehart och Pettersson. Just stabiliteten betraktar Pettersson som en av Ingleharts teoris hörnstenar. Detta skapar en konflikt för Inglehart eftersom hans teori innebär att olika samhällsförändringar leder till att yngre generationer, utbildar värderingssystem som väsentligt skiljer sig från föräldragenerationens. 


Enligt Petterson borde man i stället fokusera på svårigheterna för fostrarna att överföra sina värderingar till sina barn eller skärskåda den privatiseringstrend av livsåskådningar och värderingssystem som råder i samhället
.


I den privata sfären kan individen enligt författaren vara sin egen lyckas smed, med avseende på livsåskådningar och värderingar. Därför kommer morgondagens värderingssystem och livsåskådningar påvisa mångfald, variation och individualism och avvisar därmed en helt statisk bild av den vuxnes värderingssystem. Om inte så var fallet skulle försök till påverkan på den vuxne individen vara helt meningslös. Att den vuxna människan behåller sina värderingar och tankemönster är inte så konstigt eftersom hon väljer att leva bland likasinnade. Kvalitet och intensitet i umgänget med den egna gruppen är mycket viktig och Pettersson fortsätter med att påpeka att Inglehart inte har diskuterat frågan om att ökad privatisering borde leda till en minskad stabilitet i värderingar och livsåskådningar
.


Enligt Inglehart har Belgien och Holland flest postmaterialister och har alltså kommit längst i sina värderingsförändringar. Sammanfattningsvis kan man se att denna grupp är en liten minoritet i Europas länder och att de återfinns i de yngsta åldersklasserna
.

Den tysta revolutionen pågår mitt framför våra ögon eftersom varje år ersätts en avliden materialist med en ung postmaterialist. De unga postmaterialisterna har hög materiell standard och är välutbildade och en delförklaring till detta skulle vara att studerande vistas i miljöer med en speciell anda, samt att studier vid universitet och högskolor gynnar en post-materialistisk inställning
.


I boken Bakom dubbla lås skriver Thorleif Pettersson att i sin allra bredaste form skulle postmaterialismen till och med kunna beskrivas som en väg bort från den judisk-kristna idétraditionen., eftersom den är betydligt mer ointresserade av allt som har med ett kristet engagemang att göra. I väsentligt större utsträckning än vad materialisterna gör betraktar de sig som ateister och anser att Gud är oviktig. De etablerade kyrkorna och samfunden utövar ingen större lockelse på post-materialisterna. Å andra sidan är de mer intresserade av existentiella frågor om ”Vadan” och ”Varthän” 
.

Detta stämmer även in på svenskar och danskar
, som tillsammans utgör de mest sekulariserade länderna, men trots detta är de nästan lika intresserade av existentiella frågor som övriga européer Detta ger en viss antydan om att den tysta revolutionen har kommit längst i Sverige
.

3.2 Redovisning av metoder för undersökningen Livsåskådningar i Sverige 1986


En stor studie över svenskarnas syn på livsfrågor gjordes 1986 i samarbete med Statistiska centralbyrån. Studien gjordes som en komplettering till den europeiska EVSSG-studien från tidigt 1980-tal. SCB valde slumpmässigt ut 600 vuxna svenskar, födda mellan 1917–1968. De som deltog blev 399 personer, alltså 67 % av dem som utvalts.


Genomförandet och resultaten av denna studie finns redovisade i bland annat Anders Jeffners bok, Livsåskådningar i Sverige (1988), Thorleif Petterssons, Bakom dubbla lås (1988), Carl Reinhold Bråkenhielms bok Optimism och pessimism (1988) och Eva Hambergs Religiös tro och religiöst engagemang (1988)


Undersökningen ville få fram hur vuxna svenskar tänker kring frågor om religion, världsbilder, gudsbilder med mera. Det unika för undersökningen var att frågor med fasta svarsalternativ (kryssfrågor) kombinerades med öppna frågor, där den intervjuade fick svara med egna ord. Utöver många intressanta svar gjorde analyserna forskarna medvetna om viktiga metodproblem skriver Eva Hamberg i sin artikel Empiriska studier av livsåskådningar i Sverige 
.

Ett problem var att resultaten kunde bli olika beroende på vilken metod som användes.


Metoden med öppna frågor gav svar där den privata sfären lyftes fram. Främst betonades den egna hälsan och familjen i en omfattning som forskarna ej hade förväntat sig. Ett annat metodproblem var att människor uppfattade frågorna betydligt mer konkret än vad forskarna räknat med. Detta kan delvis förklaras med att människor i allmänhet inte har samma intresse för livsåskådningsfrågor som forskare, skriver Hamberg och att de därmed inte förmedlar de genomtänkta, koncisa svar som forskarna förväntar sig. Vinsterna blir att forskarna upptäcker när de intervjuade uppfattar frågorna på ett annat sätt och detta medför att forskarna kan dra säkrare slutsatser utifrån materialet, betonar Hamberg. Vidare kan forskarna vid metoden med öppna frågeställningar finna stöd för tendenser som de inte har förväntat sig. Hamberg skriver exempelvis att 8 % av de intervjuade spontant nämnt själavandring och hon påpekar i sin artikel att även andra undersökningar har visat att reinkarnationstron är vanligare än forskarna trott.


Nackdelen med öppna frågor är att materialet blir svårt att hantera och att alla olika svar på något sätt måste indelas i hanterbara och jämförbara grupper. Dessutom blir kostnaden för att bearbeta materialet högt. Som en följa av detta har forskarna enbart analyserat de frågor som främst handlade om religiös tro.


Undersökningen 1986 ställde inte någon direkt fråga om synen på Jesus Kristus. Det var dock påfallande få som spontant nämnde Jesus, ens som historisk person
. Projektledare var Anders Jeffner.

3.3 Redovisning av metoder till undersökningen Livsåskådning, etnicitet och natursyn 1998


Denna undersökning anknyter till 1986 års undersökning.


Av de statistiskt slumpmässigt valda svenskarna (2000st) i åldern 16-74 år svarade 65 % (1 282 st).


Nackdelen med undersökningen anser Hamberg, är att den genomfördes som en postenkät med enbart fasta svarsalternativ. Metodens fördel är att materialet är lättare att hantera och analysera. Fördelen med ett större antal svaranden är att det blir enklare att bryta ned materialet i delgrupper, exempelvis efter kön och ålder.


I enkäten skulle den svarande ta ställning till fyra olika alternativ i fråga om gudstron. För varje alternativ fanns en femgradig skala och det var alltså möjligt att instämma (helt eller delvis) i mer än ett av de angivna alternativen. I svaren kan överlag skönjas de svarandes osäkerhet ty mellanalternativen får de flesta svaren, medan det är förhållandevis få som helt instämmer.


1998 års undersökning ställde samma typ av frågor om tron men till skillnad mot 1986 även direkta frågor om synen på Jesus Kristus och om reinkarnationstro.


Denna undersökning ger som helhet samma bild av svenskarnas livsåskådning som undersökningen 1986.


Projektledare var Carl Reinhold Bråkenhielm.

3.4 Redovisning av de slutsatser som dragits utifrån 1986 och 1998 års livsåskådningsundersökningar


I sin artikel Empiriska studier vid livsåskådningar i Sverige (2000) redovisar Eva Hamberg att den kristna tron numera har en svag ställning i Sverige, där endast 9 % av de intervjuade 1986 beskrev sig själva som bekännande kristna. 1986 trodde en dryg tredjedel (36 %) att det fanns en Gud, en överjordisk makt eller kraft, men den tron var påfallande vag. Ett svar ur undersökningen belyser detta; ”Tror att det finns något gudomligt eller andligt, men vet ej vad”.


I 1998 års undersökning om gudstron instämde 32 % helt eller delvis att det fanns en Gud, som man kan ha en personlig relation till, 27 % i att det finns en opersonlig högre makt eller kraft. En dryg fjärdedel (27 %) trodde inte på någon Gud, makt eller kraft.


Om man däremot enbart tar med dem som helt instämde i de olika påståendena var det enbart 15 % som ansåg att det fanns en personlig Gud som man kan ha en personlig relation till.

Eva Hamberg redovisade denna starka sekulariseringstendens i sin uppsats Svenska folkets Gud (1997) där hon redogör för begreppet sekularisering. Hon anser att det på samhällsnivå innebär att kyrkan som institution har fått minskat inflytande över traditionellt kyrkliga ansvarsområden som skola och fattigvård. Områden som den borgerliga kommunen övertagit ansvaret för i samband med den offentliga sektorns expansion efter andra världskriget. På individnivå innebär samma begrepp att allt färre människor är bekännande kristna och/ eller deltar i gudstjänster. Dessa två aspekter sammanhänger i viss utsträckning med varandra och kan även påverka varandra. 


Hamberg påpekar att hon i sin uppsats behandlar sekulariseringen utifrån ett individperspektiv och utifrån detta perspektiv studerar hon dels vad människor tror och dels deras religiösa beteende, exempelvis bön och deltagande i gudstjänster. Hon påminner om att det är lättare att belägga förändringar i gudstjänstdeltagande än det är att påvisa förändringar i vad människor tror. Det kan finnas andra skäl till att gå till gudstjänst än de rent religiösa
.


Hon konstaterar utifrån materialet att det finns ett samband mellan ålder och graden av sekularisering. Ju äldre den svarande var desto flera ansåg att Gud var en viktig del i deras liv. Denna skillnad mellan åldersgrupperna bildar ett återkommande mönster vilket på sikt kommer att medföra en fortsatt vikande trend för bön, bibelläsning och deltagande i gudstjänstlivet allteftersom de äldre generationerna ersätts av yngre
.

För att komplettera 1986 års värderingsundersökning gjordes en enkätundersökning av 400 slumpvis utvalda svenskar av Eva Hamberg med flera vid Uppsala universitet. I denna enkät fick deltagarna formulera sig med egna ord.


Det visade sig att många av de 400 svenskarna tror på ”något” eller tror på en högre makt, varav många antog en kristen (Hambergs kursivering) utgångspunkt. Eva Hamberg konstaterar att mycket få nämner Jesus och då inte ens som historisk gestalt. Kristus spelar enligt svaren en mycket undanskymd roll i människors medvetande. Hon fortsätter ”kanske kan man ana ett samband mellan tillbakagången i Kristustron och de förändringar i gudsbilden, som innebär att tron på en personlig Gud i stor utsträckning tycks ha ersatts av en mer obestämd tro på en transcendent makt eller Något”. Detta skulle kunna vara en förklaring till att den gudsbild som man ger uttryck för, ofta är påfallande vag och diffus. Kanske kan man uttrycka det så att Gud för många svenskar framstår som en opersonlig högre makt ”en Gud utan ansikte”


Detta bekräftas av 1998 års undersökning där andelen som svarade ”vet ej” på frågor om synen på Jesus var mycket högt. Osäkerheten var stor och enbart 12 % ansåg det vara absolut sant att Jesus var både Gud och människa. Detta kan jämföras med att 13 % instämde helt eller delvis i att ”vi återföds; efter döden föds vi om och om igen tillbaka till den här världen.”

I 1998 års undersökning kan man i delgruppernas material se en tydlig skillnad mellan kvinnors och mäns svar på frågor om religiös tro. 34 % av männen mot 20 % av kvinnorna instämde (helt eller delvis) i formuleringen ”jag tror inte på någon Gud, övernaturlig makt eller kraft”.

4. Den lokala enkätundersökningen

4.1 Mjölby kommun


Mjölby kommun är en av Östergötlands läns 12 kommuner. Kommunen ligger mellan Linköping och Vättern. Svartån rinner genom kommunen och både stambanan och E4:an gör att det finns goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har drygt 25 000 invånare och är mest känd för Mantorp Park, Mantorps travbana och Skänninge marknad Gymnasieskolan finns i Mjölby. Kommunen har ingen högskola, men bedriver distansutbildning i komvux regi.


I kommunfakta över Mjölby kommun från Statistiska centralbyrån 2004 står det bland annat att:


· 21 % av befolkning har eftergymnasiala studier mot 32 % för hela riket.


· arbetstillfällena inom tillverkning, handel, kommunikation, bygg- och jordbrukssektorn är flera än i övriga riket.


· företagstjänster, vården, personliga och kulturella tjänster samt arbeten inom den offentliga förvaltningen är färre än i riket som helhet.


· medelinkomsten i kommunen är lägre både i jämförelse med länet och riket


.


5.1.1 Mjölby komvux


Mjölby komvux är den minsta skolenheten under Mjölby utbildningsförvaltning.


Totalt har skolan ca 350 elever där ca en tredjedel studerar på gymnasienivå. För övrigt finns grundläggande utbildning, svenska för invandrare (SFI), särvux, kvalificerad yrkesutbildning för tågförare (KY) samt vårdutbildning.

4.2 Enkätundersökning (bilaga 4)

4.2.1. Enkätens genomförande


Undersökningen genomfördes under oktober 2004 bland gymnasiestuderande på Mjölby komvux. Enkäten var anonym men den svarande redovisade ålder och kön.

I enkäten försökte den studerande förklara treenigheten med egna ord. Om de inte förstod öppnade de ett kuvert som de hade fått tillsammans med enkäten. I kuvertet fanns en förklaring till treenigheten i form av en metafor. Förstod de den, kunde de kanske förklara treenighetsbegreppet, om inte lämnade de frågan. I fråga två skulle de välja ut fem ord av trettio, som de ansåg bäst stämde överens med sin egen gudsbild exempelvis ljus. Utifrån treenighetsbegreppets Fader, Son och den helige Anden tvingades de i den sista frågan, välja den sida de själva helst ville fokusera sin egen kristna gudsbild mot.


4.2.2. Redovisning av enkätsvaren (bilaga 5)


Sammanlagt delades 45 enkäter ut. Jag fick tillbaka 38 stycken (84 %) De 16 % som avstod uppgav 1) ointresse och 2) okunskap som skäl för att inte besvara enkäten enligt den person som delade ut enkäten.


Av de svarande var 24 % män (9 st) och den vanligaste åldersgruppen var 20-25 år både bland män och bland kvinnor (47 %). Den näst vanligaste åldersgruppen var 36-40 år (21 %). Att dela in materialet i delgrupper efter kön eller ålder visade sig vara helt ointressant. Gruppen var för liten och för lika i åldersgrupperna för att få ut något av intresse efter dessa faktorer.


Fråga ett handlade om att kunna beskriva hur treenighetens olika sidor hänger samman.
Att dela in denna fråga i hanterbara grupper blev svårt. Svaren visade att det fanns en stor gråzon där den svarande hade svårt att formulera sig enligt den kristna traditionen. Redan i min inledning berörde jag att det var diskussionen om tre gudar eller en, som från början väckte mitt intresse för problematiken kring treenigheten. Med utgångspunkt i detta kändes det naturligt att fokusera på enhetsbegreppet (monoteismen), så att jag kunde forma tre funktionella grupper. Av de 42 % som svarade enligt kristen tradition med hänvisning till monoteismen, redovisar jag två typiska svar.


· man (20-25 år): Gud är allt detta i en och samma person. Bara olika uttryck för Gud.


· kvinna (31-35 år): Det är en och samma kraft.


Av de (21 %) som tagit del av all information ur enkäten, men ändå svarade så att det var svårt att följa den monoteistiska gudsuppfattningen, är följande citat belysande.


· man (20-25år): Gud som härskar i himlen och över jord. Jesus, hans Son, som han gav till oss för våra synder. Den heliga Anden som alltid vakar över oss.


· kvinna (26-30år): Kristendomen kommer först, sedan Gud och Kristus. Anden kommer med upp till himlen.


Av fråga två 
 har jag sammanställt de tio mest valda begreppen för att beskriva en gudsuppfattning. De tre flest valda begreppen var ljus, hjälpande och helig.


Tre personer hade gjort en extra ruta i sitt enkätsvar och i denna skrivit egna ord som betonar tanken på en feminin gudsbild, exempelvis moderlig.


I fråga tre tvingades de 38 studerandena att välja den sidan ur treenigheten som de upplevde låg närmast deras egen gudsbild. Här har jag valt att redovisa deltagarnas svar i tre delgrupper (3:1, 3:2, 3:3) utifrån hur de svarade i fråga ett angående treenighetsbegreppet. 


Här nedanför ses:
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		3:1 14 stycken (37 %) (de avstod från att definiera treenigheten i fråga ett)

		



		

		



		

		



		

		





Ovanstående grupp kunde inte förklara treenigheten, vilket medförde att Kristusbilden tydligt hamnade i skymundan. De som däremot förstod treenighetsbegreppet i den första frågan (42 %), valde sida relativt jämt mellan Gud Fader, Kristus och den helige Ande, men med en övervikt mot Kristus. 


De som hade försökt förklara treenighetsbegreppet i fråga ett, men svarat avvikande med kristen tradition (21 %), valde hälften av dem Kristus, när de var tvingades att fokusera på en sida av treenigheten för sin egen gudsbild. 38 % föredrog den helige Anden och endast 12 % ansåg att de föredrog att fokusera mot Gud.


När jag tittar på alla val ur treenigheten i enkätens fråga tre 
 oberoende av hur de svarat på frågorna ett och två, konstaterar jag att det i enkätsvaren finns en svag övervikt för den helige Ande (37 %). Gud och Jesus Kristus har fått lika många val, vilket ger 31,5% vardera.


5. Analys

5.1 Analys och diskussion


Att urkyrkan hade problem med att enas kring en gemensam gudsuppfattning vittnar de djupgående lärostriderna om i urkyrkan under 300-talet. Då som nu kändes det angeläget att formulera sig så att en bred majoritet kunde ställa sig bakom kyrkans båda trosbekännelser. Att de olika lägren sedan uppfattade texten ”av samma väsen” som Fadern på olika sätt, redan under kyrkomötet 325, var alla medvetna om. Kravet på enighet drevs ju inte enbart av kyrkan själv, utan även de olika kejsarna hade egna mål för kyrkan. Kejsarnas ambition var att kristendomen skulle vara en enande faktor inom det romerska imperiet, men under 300-talet såg det snarare ut som om kyrkan påskyndade uppdelningen av öst och väst. Att den östliga kyrkan sedan såg ned på den västliga kyrkans teologiska förfining gjorde inte det hela enklare. Dessutom skrev de grekiska biskoparna på grekiska medan biskoparna i väst skrev på latin, vilket inte på något sätt underlättade lärostriden. Ytterst handlade lärostriden om monoteismen och Kristus ställning. Var Kristus en del av skapelsen eller en del av Gud? 381 fick romarriket i Theodosius, en kejsare som hade kraft att tvinga fram ett biläggande av tvisten om den nicenska trosbekännelsen samt fastslå den slutgiltiga formuleringen.


Tvisterna upphörde inte utan diskussionen om Guds väsen fortsatte att skapa debatt. De båda teologerna Thomas av Aquino och Martin Luther har båda utifrån sin tids diskussion fått både förklara och försvara kristendomens monoteistiska gudsbild, som inom sig rymmer treenighetens mysterium. Båda två har varit noga med att instämma med kyrkofäderna och de har båda inför sin samtid betonat sitt instämmande i den nicenska trosbekännelsen. Personligen tror jag inte att dessa teologers största bekymmer var treenigheten utan deras problem var hur en monoteistisk gudsbild innefattade allt och styrde allt oavsett om det var ont eller gott.


Att förklara begreppen Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden samt hur de hänger samman, och ändå är en enda monoteistisk Gud är fortfarande lika svårt.


Dagens biskop i Visby, Lennart Koskinen funderar även han över gudsbegreppet och ställer sig frågan om det är tre gudar eller en. Svaret finner han exempelvis i evangelisten Johannes text, där står det ”Jag och Fadern är ett”. Koskinen fortsätter med att redovisa Bibelns olika benämningar för Gud, samt beskriva treenighetens mysterium.


Koskinen anser att treenighetstanken fortfarande behövs för att förklara Guds storhet, så att vi inser att Gud alltid är större. Det är också en form av förståelse enligt Koskinen. Han fortsätter med att binda samman tid och rum, genom att själv välja det ursprungliga JHWH som betyder JAG ÄR. Detta är genialt och när han sedan påvisar Guds väsen i form av paradoxer, exempelvis ”det bländande mörkret” så kommer han enligt mig nutida människors funderingar väldigt nära.

Jag anser att kyrkomötet i Nicea 325 gjorde rätt, som skrev in det tvetydiga att Kristus ”är av samma väsen” som Fadern, eftersom jag anser det viktigt med en egen reflektion kring gudsbegreppet, men jag inser att denna skrivning fortfarande är både en styrka och en svaghet. Svagheten ligger i dess vaghet, att den lämnar fältet fritt för diverse tolkningar precis som blev fallet i fornkyrkan. Med den politiska maktens hjälp bilades tvisten och arianismen försvann från dagordningen.


Samtidigt är denna vaghet treenighetens styrka, då den undviker att etikettera Gud och sätta in kristendomens gudsuppfattning i ett färdigt fack, som sedan länge skulle vara ointressant. Nu är den ständigt under debatt och vi tvingas att ta personlig ställning. Vi får därmed fortfarande allt fler pusselbitar till det pussel som har benämningen kristna gudsbilder. Under förutsättning att nutidsmänniskan är intresserad, men de olika undersökningarna om livsåskådningsvärderingar tyder på detta.


I dag finns det ingen yttre tvingande kraft som tvingar kristenheten till ett gemensamt uttalande, utan trenden går mot att människan ska formulera sina egna religiösa gudsbilder. Detta kan medföra att kristenheten själv blir en del av den sekulariseringsprocess, som den vill bekämpa. Här instämmer jag i Eva Hambergs resonerande kring sekulariseringsprocessen på samhällsnivå som hon redogör för i Svenska folkets Gud (1997).


Som jag antog i min hypotes var det svårt att förklara treenigheten. Många avstod (37 %) men fler än jag hade trott svarade enlig den kristna traditionen (42 %). Detta kan bero på att de fick konkreta exempel till sin hjälp. Det kan vara så att min undersökning gynnas av att den har enkla metaforer för att beskriva treenighetsbegreppet, samt att de svarande känner mig.(se rapportens inledning) Frågorna var medvetet enkelt formulerade i motsats till de abstraktioner, som religionsforskare tenderar att ställa enligt Eva Hamberg. När de svarande blir ställda inför abstrakta teoretiska frågor tenderar de till att tänka i allt för konkreta termer, anser Hamberg i artikeln Empiriska studier av livsåskådningar i Sverige (2000).


Hamberg menar även att sekulariseringen gått långt i Sverige och samma åsikt finns i Petterssons Bakom dubbla lås (1988). I tabell 5 
 ser man att Sverige i jämförelse med övriga länder är ett sekulariserat land. Trots detta finns det intresse för existentiella frågor men svaret i dessa diskussioner är inte längre givna. Eva Hamberg tar upp detta i sin uppsats Svenska folkets Gud där hon menar att kyrkans inflytande på samhällsnivån, exempelvis i skolan kraftigt har reducerats och detta får som resultat att människorna i den privata sfären ej längre utsätts för religiös påverkan. Statistiskt kan vi genom undersökningar säkerställa att antalet gudstjänstbesökare minskar, men graden av människors minskade/ ökade religiösa engagemang (deras religiösa insida) vet vi relativt lite skriver Hamberg.

I enkätens andra fråga får de svarande själva välja ut fem ord av trettio som de anser passar in på sin egen gudsbild 
 De ord som valdes var i fallande ordning ljus, hjälpande, helig, trygg, skapande och osynlig kraft. Av detta drar jag slutsatsen att när de själva får utforma sin gudsbild blir den både ljus, aktiv och trygghetsskapande och som i de svenska livsåskådningsundersökningarna finns det ett transcendent drag i form av den osynliga kraften. En kraft de ej kan uppfatta empiriskt via sina sinnen. De känner sig hjälpta, trygga och så vidare, men de kan inte förklara varför. Flera omnämner det som ”något”.


Jag är förvånad över denna ljusa gudsbild. De negativa uttrycken kom långt ned på listan, exempelvis hade endast en person valt ordet dömande. En förklaring kan vara i analog med Ingleharts studie över hur våra gemensamma värderingar långsamt förändras. I min studie är den vanligaste åldersgruppen 20-25 åringar (47 %). Åldersgrupperna som passerat 50 år saknas helt. De flesta har alltså socialiserats in i samhället under en period då de olika samfunden och kyrkorna tonat ned beskrivningar av typen domare, omutlig och sträng. Samtidigt var 80-talets tidsanda individualistisk, där var och en borde vara sin egen lyckas smed. Samma uttryck använder Thorleif Pettersson.


En risk med detta resonemang är att jag precis som Inglehart gör åldersgrupperna mera homogena, än vad de faktiskt är. Detta påpekas av Pettersson i Bakom dubbla lås där han avvisar tanken att den vuxnes värderingssystem är så stabilt som Ingleharts socialiseringshypotes vill visa. Om det vore så borde alla försök att påverka vuxengenerationerna vara meningslösa och det är de inte anser Pettersson. Han anser dock att den ökande privatiseringen på alla områden leder till minskad stabilitet för olika värderingar i samhället i stort.


Denna ökade privatiseringsgrad tycker jag mig skönja i de ordval de vuxenstuderande har gjort när de vill forma sin egen privata gudsbild. Bilden blir påfallande ljus och aktiv oberoende av deras eventuella kunskaper om kristendomens problem med den treeniga gudsbilden. Att den traditionella gudsbilden (Gud, Kristus och Anden) tonar bort kan man se bland dem som avstod från att förklara den första frågan om treenigheten.


När de sedan i den tredje och sista frågan tvingas välja mellan treenighetens delar var det Kristusbilden som fick ge vika bland dem som avstod att förklara treenighetsbegreppet. Av dessa var det enbart 14 % som valde Kristus.
 Detta resultat ligger i linje med Eva Hambergs forskning. Hon skriver att Jesus inte ens omnämns som historisk gestalt och för en undanskymd roll i människors medvetande. I Svenska folkets Gud skriver hon ”Kanske kan man ana ett samband mellan tillbakagången i Kristustron och de förändringar i gudsbilden, som innebär att tron på en personlig Gud i stor utsträckning tycks ha ersatts av en mer obestämd tro på en transcendent makt eller ”Något”.


De som däremot svarade i samklang med den kristna traditionen i fråga ett, väljer i större utsträckning Kristus, när de ska fokusera på en sida i treenigheten i fråga tre.
 En försiktig tolkning från min sida är att de har kunskap om Kristus roll som människans frälsare. Vad som däremot förvånar mig är att de som inte svarade enligt den kristna traditionen i fråga ett i så pass hög grad valde Kristus när de skulle fokusera på en del i treenigheten.
 Efter det att jag studerat mitt källmaterial har jag börjat fundera över, på vilket sätt och av vem de svarande fått sina baskunskaper i den kristna läran från. Det märks av svaren att de själva anser att de har insikter om treenigheten, men ändå känns deras kunskap om ”att det bara finns en enda Gud” vacklande, när de ställs mot de abstrakta teorier som omfattar treenighetsbegreppet. Här finns behov av ytterliggare forskning med öppna frågor i intervjuform anser jag.


I takt med att den privata sfären får egna tolkningsutrymmen på bekostnad av samhällets sfär har svenskarna i allt högre grad blivit ansvariga för sin egen behovstillfredsställelse och välfärd. Genom utbildning och arbete har en stor del av svenskarna en hög levnadsstandard och förhållandevis få lider under den knapphetshypotes Inglehart talar om. Vi har med Ingleharts teoribegrepp kunnat dana de yngre generationerna till att bli allt mer postmaterialistiska och själva utforma sina värderingar, exempelvis sin gudsbild. Pettersson går så långt som att påstå att svenskarna är på väg bort från den judisk- kristna traditionen. Han instämmer i vad Hamberg skriver om att nutidens gudsbild innehåller transcendenta drag och att den ofta benämns med det opersonliga ”Något eller Slumpen”. Bilden är dessutom både vag och opersonlig. I detta kan jag bara instämma i och jag anser att min enkätundersökning visar samma tendens som de livsåskådningsundersökningar som har gjorts både i Europa och i Sverige.


Analogt med att nutidsmänniskan blir ansvarig för sitt eget välmående, blir hon även ansvarig för sin egen andlighet. Utifrån denna aspekt tror jag att många kan uppleva Kristusbilden som onödig. De ser enbart ett mellanled som de inte förstår. Har man inte kunskap om kristendomens väg till frälsning känns kanske Kristusbilden för personlig eller för obekväm för att passa in i den egna privata gudsbilden. Då är det enklare att utgå från ”Något” och välja det som passar in i sin egen livssituation, utan att detta ”Något” ställer krav på ett personligt ställningstagande.


Jag anser härmed att min hypotes anses besvarad och att den är i samklang med de livsåskådningsundersökningar som jag har redovisat i denna studie.


Jag anser att gudsbilden blivit än mer transcendent och icke kristen sedan undersökningarna om våra livsåskådningar genomfördes under 1980-1990-talet, men å andra sidan kan jag inte förstå varför de som försökte, men misslyckades med att reda ut treenigheten i fråga ett, sedan fokuserade sin gudsbild i fråga tre i så hög grad på Kristus. En möjlig förklaring kan vara (som jag redan påtalat) hur och av vem de fått sin kunskap. De som avstod från att förklara treenigheten på grund av okunskap valde sedan bort Kristusbilden i fråga tre. En möjlig tolkning kunde bli att de som inte förstår treenigheten inte heller har insikten om Kristus roll som frälsare utan de upplever endast Kristus som ett onödigt mellanled.


I sin privata gudsbild vänder gruppen sig i lika omfattning till Gud eller Ande. Här finns de personer som i de olika livsåskådningsundersökningarna har svarat att de tror på ”Något”, anser jag. Och att begreppet Anden är så populär i denna grupp tolkar jag som ett resultat av den så kallade nyandligheten.

Sedan riksdagen i Västerås 1527 har protestantismen predikats på svenska och traditionell undervisning i kristendomskunskap har gjorts både i den svenska skolan och i de olika kyrkornas konfirmationsläsning men allt detta har i nutid gått tillbaka.


Sekulariseringen har gått fram tyst, snabbt och effektivt. Individualiseringstanken och nyandlighetens tankar kring gudsbilden har i hög grad fått stå oemotsagd.

I en så liten förstudie som denna går det inte att generalisera eller dra långtgående slutsatser men jag anser den privata transcendenta gudsbilden är långt vanligare än vi är medvetna om.

5.2 Fortsatt undersökning


När jag utformade min hypotes och gjorde min enkätundersökning hade jag ej den kunskap jag nu besitter om livsåskådningsundersökningar i Sverige och i Europa.


Hade jag haft det hade jag mer koncentrerat mig på synen på Jesus Kristus och än mera försökt fånga de vuxenstuderandes privata gudsbild.


Jag hade även intresserat mig för varifrån de hade ansett att de hade inhämtat sina kristendomskunskaper från och vem som hade introducerat det kristna gudsbegreppet i deras medvetande. Jag anser att min förståelse för de svarandes gudsuppfattning hade varit större om jag varit medveten om hur och av vem de fått den exempelvis mormor, kyrkans barntimmar eller någon bibelstudiegrupp i en frikyrka. Jag tror att man här skulle kunna se en koppling mellan de olika svaren om treenigheten och varifrån de inhämtat sin kunskap.


En sak jag förbisåg var genusperspektivet i gudsbilden. Detta insåg jag inte förrän jag deltog i de föreläsningar som gavs under hösten 2004 vid Gävle högskola. Dessutom var det tre svaranden som lade till feminina bilder i sin personliga gudsbild (enkätens fråga två).


Under en rast vid Mjölby komvux, frågade jag alla jag mötte ifall Gud kunde vara en hon? Jag fick mycket olika reaktioner på denna fråga. De flesta sa direkt ja eller nej, men många tvekade och svarade ”jag har aldrig tänkt den tanken, men det finns ju kvinnor som är helgon”. De helgon som nämndes var Lucia och/eller Birgitta. Ingen nämnde jungfru Maria men tre stycken undrade om moder Teresa, Calcuttas ängel var helgonförklarad ännu. Några blev upprörda och påstod att så kunde man inte fråga. Här finns goda möjligheter till fortsatt forskning som jag ser det.


Att må bra är viktigt för de flesta av oss. Allt flera anser att det kan finnas ett samband mellan hälsa och gudstro. De troende har en grundhållning att förlita sig till och ett hopp som bär dem och som inger förtröstan. Något utanför dem själva ger dem detta.


Nyckeln till detta ligger bland annat i vår gudsbild. Att vi kan ta till oss eller skapa en gudsbild som upplevs som rätt just för mig. Jag skulle närmare vilja undersöka hur och av vem vi får kunskap om vår kristna gudsbild samt vilka komponenter som nutidsmänniskan anser ska ingå i sin egen privata gudsbild, så att hon ska må bra.

Kunskapen om vår psykiska och fysiska hälsa känns alltid meningsfull. Kropp och själ hör samman, anser jag och fortsatta studier i denna riktning känns angelägna.

Sammanfattning


Denna rapport handlar om den kristna gudsbilden. Kristendomen har en monoteistisk gudsbild men sammanfogar den till den treeniga bilden Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden.


Rapporten vill visa att nutidens människor brottas med samma problem som urkyrkans medlemmar. Nämligen förståelsen om att de tre delarna är en sammanhängande bild av en enda helhet, som är Gud.


Till att börja med innehåller rapporten en genomomgång av urkyrkans, högmedeltidens och reformationens olika problem med gudsbilden. Dagens gudsbild presenteras utifrån biskop Lennart Koskinens personliga vinkel.


Därefter följer ett kapitel om livsåskådningsundersökningar som har genomförts både i Europa och i Sverige under slutet av 1900-talet. I dessa har jag främst tagit del av det som handlar om nutidsmänniskans gudsbild i ett samhälle som blir allt mera sekulariserat.


Slutligen har jag genomfört en enkätundersökning bland vuxenstuderande vid Mjölby komvux. Där har jag studerat förståelsen av treenighetsbegreppet, samt försökt utröna om gudsbilden är stadd i förändring mot en gudsbild som mera är en kraft eller en energi och om den är mera opersonligt andlig än tidigare generationers gudsbild.


I mångt och mycket visar min förundersökning på liknande resultat som de stora livsåskådningsundersökningarna från sent 1900-tal. Jag anser dock, att gudsbilden blivit än mer kosmisk och opersonlig under den tid som gått sedan dessa undersökningar gjordes. Detta medför på sikt att Kristusbilden kanske är i avtagande, eftersom dess roll som brobyggare inte behövs utan var och en av oss kan forma sin egen gudsrelation. Är det så eller inte? Ta del av min rapport om gudsbilden och bilda dig en egen uppfattning.
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Bilaga 1

1.1 Den apostoliska trosbekännelsen


Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,


vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria,


pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,


nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,


uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,


därifrån igenkommande till att döma levande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,


syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evig liv.





(ur den svenska psalmboken, 1987)


1.2 Den Nicenska trosbekännelsen

Vi tror på en enda gud allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat;

som för oss människor och vår salighets skull har stiget ned från himlen och tagit mandom genom den helige Anden av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände.


Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som talar genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.


Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.


Amen.






(ur Gud 2000 s 165)


Bilaga 2

Tabell 2. Andelen materialister (M) och post-materialister (PM) i olika åldersgrupper i olika länder i början av 1970-talet i procent.




Källa Inglehart 1977, s 36 utdrag ur Pettersson s 61

Tabell 3. Andel materialister (M) och post – materialister (PM) i olika ålders – och utbildningsgrupper. Sammanlagda resultat från 1970-talets början för sex europeiska länder samt U.S.A. i procent




Bilaga 3


Tabell: 5 Religiöst engagemang i elva olika länder i procent.




Bilaga 4


4.1 Enkät

Enkäten besvaras anonymt.


Ringa in det som stämmer överens med dig.


Jag är:
man / kvinna

Jag är:
20-25 år      26-30 år       31-35 år
     36- 40 år      41-45år        46-50 år


Jag studerar på:        gymnasiala kurser     /
  vårdutbildningen


1 Inom kristendomen beskrivs Gud som treenig


Treenigheten består av de tre delarna Gud, Kristus och Anden.


Kan du kortfattat förklara hur de tre delarna hänger samman?

________________________________________________________________________________________________________________________

· Nej det kan jag inte.


Om du svarar nej öppnar du kuvertet bredvid dig och med hjälp av de två


Exemplen som finns där försöker du igen förklara begreppet treenighet.

2 Här nedan står det 30 ord som på olika sätt kan beskriva, förklara eller få oss att uppleva vad ett eventuellt gudsbegrepp står för.

Du ska välja ut/markera fem av dessa ord. Ord som du upplever


känns rätt för dig, när du ska försöka förklara gudsbegreppet med

egna ord.

		Ljus


Mörk


Varm


Kall


Trygg


Otrygg


Förtröstan


Oro


Vänlig


Dömande


Hjälpande


Handledande


Livgivande


Skapande


Straffande




		Utsläckande


Kärleksfull


Konturlös


Omhändertagande


Helig


Öde/slump


Ofattbar


Meningslös


Kraftfull


Osynlig kraft


Synlig kraft

Mänsklig

Evig

Bortrationaliserad

Övernaturlig








3 Om du måste välja en del av treenigheten för att beskriva gudsbegreppet, vilken del föredrar du då?

Ringa in ett av dessa ord :


Gud

Jesus Kristus
           den helige Ande

4.2 Ledtråden i kuvertet


I kuvertet fanns följande text till fråga 1


Läs följande två bilder för att förklara treenigheten och försök sedan förklara den kristna treenigheten Gud, Kristus och Ande.


På www.bibelsajten.nu förklarar Larsa Ränna treenigheten med följande citat. Det bästa tycker jag är att se treenigheten i samma form som vatten kan ta. Is, ånga och vatten. Vem som är vem är ganska ointressant för mig. Det viktiga är att Gud, som vi känner Gud från erfarenheten och från bibeln, tar sig olika uttryck, men i botten är samma sak.


Jag; Anna Trosell brukar ibland beskriva treenighetens olika delar och dess helhet genom att säga titta på mig. Nu ser du Anna framifrån (vänd mot klassen) och nu ser du mig från sidan och till sist bakifrån, men även om de olika vinklingarna/bilderna skiljer sig åt visar de ändå samma person.


Försök nu att förklara den kristna treenigheten.


__________________________________________________________________

Bilaga 5 Statistik över enkätsvaren
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