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ABSTRACT 

Historically, Christianity has been seen as a religion based on texts. However, many modern 
scholars claim that the practice of Christianity is at least as important as the holy texts. To see if this 
is the case, this study sought to examine whether church practice contributes to the making of the 
sacred, defined here from Mary Douglas's theory that the holy is something which is pure, whole 
and complete, unlike the impure, which is an anomaly, often separate, broken or divided. 

This was examined by studying the actual practices relating to the bread and the wine in one of 
Christianity's most central rites, the Eucharist. The empirical material is based on observations and 
semi-structured interviews on the handling of the bread and wine before and after communion in 
five different church communities. However, the focus is on the Evangelical Lutheran Swedish 
Church, where two different congregations were studied. 

The study takes as its point of departure Robert Orsis’ theory according to which holiness is created 
in a dynamic exchange between the practice of individuals and those of hierarchies. According to 
the present study this appears to be true, although the empirical material is too small to draw firm 
conclusions. In the churches investigated a variety of actors contribute to the creation of sacredness. 
Some practices seem to be the same throughout the different communities and parishes studied, for 
example preserving purity by covering the bread and wine, or by throwing away pieces of the 
already consecrated bread. Some individuals also created their own personal rituals, like not 
chewing the bread during the Eucharist, or covering their mouths after having received the bread to 
prevent the body of Christ from being spat out. It also appears that the wine is always handled with 
greater respect than the bread. According to Mary Douglas, this may have to do with the possibility 
of both sacrilising and defiling which rests in bodily fluids. 

This essay shows that persons in different roles act independently and in different ways to create 
and maintain the holiness of the bread and wine. In churches with distinct confessional texts, as in 
the Catholic Church, practices are more often based on dogmas, while individuals in the 
congregations lacking rules for handling the bread an wine, as in the parishes of the Swedish 
Church, act more as they themselves think is right. Also here their actions seem to follow Mary 
Douglas's theory of preserving the wholeness and purity of the holy. 

According to the study, the creation of sacredness seems to be just as possible for lay people as for 
specialists. This means that the Church in this way actually distributes the power to establish the 
sacred, which may contribute to preserving a community-promoting democratic process. This 
conclusion  is reinforced by the fact that some of the congregations studied had created practices for 
ensuring sacrality which put fellowship before the power of the Words of Institution.  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1. INLEDNINGSDEL 

1.1 Inledning 
En morgon när jag jobbade som kyrkvärd möttes kyrkobesökarna av en obehaglig syn. Någon hade 
sprejat svarta upp- och nervända kors på kyrkans fönster och dörrar. Den tjänstgörande prästen 
lugnade alla genom att travestera författaren Theodor Kallifatides (2003) och sakligt konstatera att 
”så länge man kan skända finns det helighet”. Detta citat blev rubriken på den här uppsatsen, inte 
för att den på något sätt har att göra med medveten skändning, tvärtom. Citatet sammanfattar istället 
tydligt hur det heliga behöver det orena, det vanhelgande, för att existera. Denna växelverkan av 
helgande och vanhelgande, rent och orent, tillåtet och otillåtet, tro och görande, individer och 
grupper, lekfolk och specialister, som tillsammans bildar den smältdegel av religiös ”wow-känsla” 
som man kan kalla helighet. Denna känsla av helighet är inom kristendomen särskilt tydlig i 
samband med nattvarden, detta kyrkliga sakrament då församlingen gemensamt delar bröd och vin 
och blir ett med varandra och Kristus. Som nykristen med fattiga erfarenheter av denna 
måltidsgemenskap ger nattvarden en svindlande känsla av upphöjd mystik. Som kyrkvärd och 
blivande präst inom Svenska kyrkan möter jag samtidigt en mängd olika synsätt på denna måltid. 
Olika individer hanterar brödet och vinet på olika sätt. Några ytterst prosaiskt, medan andra agerar 
med respekt. Ändå tycks alla vara överens om att det i stunden uppstår en känsla av helighet. 

Frågan är då vad denna helighet handlar om? Med Luther kom tanken om konsubstantationen, idén 
om att ordet är det som gör att Kristi kropp och blod stiger ner i nattvardens bröd och vin. Det 
skrivna ordet är och har varit nödvändigt för kyrkor sedan Paulus tid, eftersom de så kallade 
instiftelseorden enligt romersk-katolsk och luthersk tradition är det som förändrar brödet och vinet, 
som skapar förvandling och gör två vanliga födoämnen heliga i nattvardens sakrament (Radler 
2006, 566-567). Även i den ortodoxa kyrkans eukaristi krävs ord för att nedkalla helig ande i brödet 
och vinet (Ware 2000, 288). 

Samtidigt visar de senaste årens forskningsfokus att kristendomen inte bara handlar om ord, utan 
också om materialitet, både genom praktiker och ting. Här finns det ultimata förkroppsligandet i 
form av Guds nedstigande i Kristus, här finns ritualer, ikoner och nattvardens högst konkreta bröd 
och vin, som församlingen inmundigar tillsammans. Detta är naturligtvis ingen överraskning för 
praktiserande kristna. Men det väcker intressanta frågeställningar kring nattvarden, detta för 
kristendomen grundläggande sakrament som dessutom firas allt oftare, åtminstone i Svenska kyrkan 
(Edgardh 2010, 89). En sådan fråga är vilka praktiker och aktörer som skapar och upprätthåller 
helighet kring tingen i kyrkan. Den amerikanska religionssociologen Robert Orsis teori är att 
helighet skapas i ett dynamiskt växelspel mellan individers och hierarkiers praktik. Om man utgår 
från att nattvardsgåvorna i form av konkret bröd och vin är heliga för kristna, bör alltså brödets och 
vinets helighet enligt Orsi uppstå genom olika handlingar, utförda av olika människor. Men är det 
verkligen så i verkligheten? För att ta reda på det behöver man undersöka hur den reella kyrkliga 
praktiken kring brödet och vinet ser ut. Hur gör man ute i församlingarna egentligen? Är det enbart 
prästernas uttalande av de bibelbaserade instiftelseorden som skapar det heliga? Eller finns det 
andra göranden och människor som bidrar till heligheten i nattvardens bröd och vin? Detta ska den 
här uppsatsen försöka ta reda på, med ett extra fokus på Svenska kyrkan. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Vad är det som gör att nattvardens vin och bröd blir heligt för praktiserande kristna? Inom den 
katolska och ortodoxa kyrkan är Kristi kropp och blod kvar i brödet och vinet tills dess att brödets 
och vinets reella substanser förändrats och praktiken kring gåvorna är därför strängt reglerade. Hur 
det faktiskt sker lokalt, är dock svårt att hitta forskning om. I den lutherska kyrkan är det oklart hur 
länge realpresensen, alltså Kristi närvaro, består. Här finns därför en osäkerhet om när det är vanligt 
bröd och vin och när det är Kristi kropp och blod som hanteras. Varken Svenska kyrkans 
Kyrkohandbok från 1986 eller den som börjar gälla 2018 beskriver hur handhavandet ska gå till. 
Inte heller här finns forskning kring hur själva praktiken de facto ser ut, och om den bidrar till 
heligskapandet, eller om det enbart är instiftelseorden som skapar detta. 

Vi vet alltså inte vem som har den reella makten att skapa och uprätthålla helighet inom kyrkan, och 
hur detta påverkar den gemenskap som kyrkan kan erbjuda, både rent praktiskt men också 
teologiskt, som en av Jesu tre kroppar. Om man förutsätter att god gemenskap bygger på ett 
demokratiskt delande av makt, är det därför intressant att se hur makten att skapa helighet fördelas i 
kyrkan. Genom att studera handhavandet av eukaristins bröd och vin är därför den här uppsatsens 
syfte att undersöka om heligheten hos nattvardens bröd och vin kan skapas genom praktik, och om 
denna praktik i så fall bygger på den religionsvetenskapligt allmänt vedertagna idén om att heligt 
och profant endast kan förstås i växelverkan med varandra. En bakomliggande tanke är att också 
försöka se om heligskapandet är en gemenskaphetsgynnande, demokratisk process eller ej. 
Undersökningen fokuserar på kyrkan i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet och ämnar svara 
på följande forskningsfrågor: 

• Hur ser bröd- och vinhanteringen ut innan, under och efter mässa? 

• Vilka faktorer styr hanteringen? 

• Vem eller vilka har makten över heligskapandet? 

1.3 Avgränsningar 
Empirin i denna undersökning kommer från en fältstudie av nattvarden i Karlstad som är en del av 
ett större forskningsprojekt vid namn Andlig spis i Värmland, se punkt 1.5. Utifrån det naturalistiska 
perspektivets faktorer som den tidigare studiens fokus, tidsbegränsning, språkliga barriärer och 
kalendermässig prästnärvaro kommer materialet från Karlstadbaserade församlingar inom den 
romersk-katolska kyrkan, den orientaliskt ortodoxa eritreanska kyrkan, den karismatiska frikyrkan 
Pingstkyrkan, frikyrkan Equmeniakyrkan samt en hög- och en lågkyrklig dito inom evangelisk-
lutherska Svenska kyrkan. Det gör att empirin i den aktuella undersökningen begränsas till det 
geografiska området Karlstad, och till ovan nämnda församlingar och kyrkor. Problematiken med 
att så få mässor hölls i de olika församlingarna under den aktuella tiden, gör att det endast blivit en 
observation per församling. 

Störst fokus i undersökningen ligger på handhavandet kring nattvardens bröd och vin innan och 
efter mässa, alltså inte under själva mässan. Detta är en avgränsning som omfattar ett antal 
hanteringsprocesser, avgränsade i tid och rum. Eftersom aktörerna i det empiriska materialet är 
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vaktmästare, kyrkvärdar, frivilligarbetande och präster, är blicken till största del riktad mot dessa. 
En viss del av synfältet riktas dock även mot de församlingsmedlemmar som tar emot nattvarden. 

Den här uppsatsen är en del av en prästutbildning med inriktning mot Svenska kyrkan. En 
ytterligare avgränsning är därför att denna undersökning lägger extra fokus på analys och slutsatser 
gällande Svenska kyrkan. Övriga kyrkor är med för att ge en bredare (och möjligen djupare) bild, 
men också för att kanske bidra till viss ökad kunskap och förståelse inom den världsvida kyrkan.  

1.4 Tidigare forskning 
1.4.1 Synen på materialitet inom kristendomen 
Här behandlas perspektiv på kristendomen som berör denna uppsats så tillvida att de ger en 
förståelse för de olika synsätt som färgar den kristna synen på heligskapande. Ofta inom 
protestantismen har det orena fått formen av kroppslighet och materia, medan det rena och heliga 
varit förenat med tro och etik. Tinglighet har helt enkelt setts som sämre än det andliga, enligt 
antropologen Birgit Meyer och religionssociologen Dick Houtman på grund av att Max Webers 
religionsschematiska utvecklingslära fått stå sorgligt oemotsagd (2012, 1, 9-10). Den amerikanska 
religionshistorikern Klaus C Yoder anser dock snarare att det protestantiska motståndet mot 
materialitet och kroppslighet härrör från den kamp om renhet och orenhet som reformationens 
förespråkare använde mot katolicismen (Yoder 2017, 33, 61-62). En svensk teolog som istället ser 
kristen materialitet som en historisk självklarhet, är Ola Sigurdson, professor i systematisk teologi. 
Hans tes är att även protestantismen i och med inkarnationen alltid varit en tydligt 
materialitetsbaserad religion. Detta märks enligt Sigurdson i hur evangelierna använder det 
materialitetsfokuserade ordet soma (som översätts med ”den yttre kroppen”) i motsats till sarx (som 
mer används för människans förgänglighet och svaghet), samt i Johannesevangeliets fras ”ordet 
blev människa”. Sigurdson ser även senare tänkare som exempelvis Luthers kollega Melanchton 
som bevis för protestantismens materialitet eftersom han år 1521 uttryckte att man borde ”känna 
Kristus för att förstå vad han gör” (Sigurdson 2006, 10-11). 

1.4.2 Materiella perspektiv på begreppet helighet 
I detta avsnitt behandlas begreppet helighet, vilket kan behövas för förståelsen av teoribildning och 
frågeställning i denna uppsats. En av tidigaste och mest tongivande materialitetsforskarna är Mary 
Douglas, som studerat distinktionen mellan heligt och profant i sin bok från 1966 med originaltiteln 
Purity and danger, där olika kulturers syn på renhet och orenhet undersöks. Intressant är att ordet 
”helig” på hebreiska betyder särskiljande. Begreppet ”heligt” exemplifierar enligt Mary Douglas 
något fullkomligt, som ställer krav på att saker inte får sammanblandas. Ordet ”orent” blir därmed 
synonymt med en anomali av något slag (Douglas 1997, 18, 79 och 83-84). 

En avvikande orenhet kan vara tabu. Ett tabu är en religiös lag om undvikande. Detta religiösa 
undvikande finns på många ställen i Bibeln, främst i Gamla testamentet, och är ofta kopplat till mat 
och kropp. Inom bland annat judendom och kristendom har kvinnors kroppar varit orena och 
därmed tabu under perioden efter barnafödande och under menstruation. Kroppsvätskor har en 
särskild roll i religionen genom att de fungerar som en länk mellan individen och religionen. Det 
gäller särskilt vätskor som kan kopplas till barnalstrandet, exempelvis sperma, sekret, mensblod och 
bröstmjölk. Mary Douglas har genom sin forskning visat att dessa ”potenta” vätskor får sin 
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laddning först när de lämnat kroppen och blivit publika, eftersom de då blir symboler för något som 
oroar den sociala ordningen. Denna oro kan ta sig uttryck i tabu eller helighet, beroende på hur 
vätskan lämnade kroppen, och vems kropp det var. För att kontrollera den oro som vätskorna 
skapar, agerar människor enligt Douglas på tre olika sätt: dels genom att göra vätskan osynlig och 
ignorera att den finns, dels genom att avvärja den potentiella faran genom en reningsritual eller 
slutligen genom att helt enkelt se vätskan som helig, vilket gör det oproblematiskt att den är publik, 
utanför kroppen (Jansen och Dresen 2012, 219-220, 229). 

Genom att betvinga det orena kan individer enligt Douglas få särskild makt. Att praktik, helighet 
och makt hänger ihop har den tidigare nämnda Birgit Meyer också visat genom att lyfta fram den 
delvis bortglömda teologen R.R. Marett. Meyer vidareutvecklar Marett och hans beskrivning av 
religion som ”organic, complex of thought, emotion, and behavior” och landar i att religionen 
genom standardiserade praktiker om och om igen producerar en känslomässigt religiös ”wow-
effekt”, en känsla av helighet, som även kan användas som maktmedel (Meyer 7-8, 18, 19, 22). 

Tvärt emot teorierna om helighet som maktskapande står den amerikanska religionssociologen 
Robert Orsi. Hans tes är att den upplevda heligheten blir till i ett växelspel mellan människor, sedda 
både som individer, som gruppmedlemmar och som aktörer i olika sociala skikt (Orsi 2012, 151, 
154-155, 159). Ett exempel på heliggörande som exemplifierar detta, är den process som föregick 
utnämnandet av nya helgon i sextiotalets Grekland. Forskaren Séverine Réy har undersökt hur 
kvinnliga församlingsmedlemmars upplevelser på den grekiska ön Lesbos så småningom ledde till 
att präster helgonförklarade ett antal individer som begravts på ön. Enligt henne påverkades detta 
heligskapande inte bara av fastslagna religiösa regler, utan även av ”vanligt folks” praktiker och 
påståenden, vilket inbegrep faktorer som klass, politisk makt och kön (Réy 2012. 82-83). 

1.4.3 Teologiska perspektiv på kyrkliga praktiker 
När det gäller dessa teologiska tankegångar kring nattvardspraktiken, så bildar de en avstamp för 
den diskussion om en vidgad och mer gemenskaphetsalstrande syn på heligskapandet som denna 
uppsats vill diskutera. Själva eukaristin finns det en stor mängd internationell forskning kring, även 
om inte så mycket gjorts i Sverige de senaste åren. Det mesta av forskningen har dock fokuserat på 
det skrivna ordet. Ytterst lite har skrivits om hanteringen av brödet och vinet i protestantiska kyrkor. 
Men det finns en hel del forskning kring näraliggande områden. Enligt den kristna etikern David 
Grumett, bidrar en handling som ätande till att ge människor en djupare innebörd av religionen. Det 
gäller enligt honom även den kristna nattvardsmåltiden där måltiden ger den praktiserande en 
symbolisk bild av vad kristendomen erbjuder och står för. I samband med nattvarden får man på så 
sätt del av den religiösa praktikens hörnstenar, vilket underbygger den religiösa identiteten (Grumett 
2014, s 114). 

I bibelforskaren John Howard Yoders klassiska bok Body politics berör författaren 
nattvardspraktiken utifrån sin radikalreformistiska amerikanska frikyrkosyn, den så kallade 
anabaptismen. Han håller inte med om att nattvarden är en symbolisk måltid, och ser den inte heller 
som en stund när Jesus enligt realpresensen är verkligen närvarande. Istället vill Yoder se nattvarden 
som en social gemenskap, en vardaglig måltid där man delar det man har, som en del av 
kärleksbudskapet (Yoder 2003, 57-60). En som influerats av Yoder är teologen Patrik Hagman. Han 
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har utifrån ett ecclesiologiskt synsätt undersökt den Svenska kyrkans kris och kommit fram till att 
den till stor del handlar om en fokusering på prästerligt agerande. För att den Svenska kyrkan ska 
kunna resa sig ur askan och bli mer väsentlig i vår samtid behövs enligt Hagman ett mer ”katolskt” 
och ”anabaptistiskt” agerande från kyrkans sida. När kyrkan sågs som Kristi kropp var denna tanke 
det som gav kyrkan legitimitet. Nu när den betydelsen har försvunnit, blir nattvarden enligt Hagman 
en fattig garanti för Guds närvaro i kyrkan. Detta ger i sin tur en maktförskjutning, där de kyrkliga 
specialisterna inte längre förtjänar makt utifrån att tjäna och leda församlingen, utan i stället 
tilldelas den utifrån rollen att vara den som gör Kristi kropp närvarande i nuet (Hagman 2013, 
201-202). 

Patrik Hagman anser inte att detta förändrades genom reformationen. Enligt honom ger lutherska 
kyrkor samma makt åt prästerna som de katolska, med den skillnaden att de lutherska ger prästen 
makt via ordet, medan de katolska gör det utifrån sakramenten. Den lutherska kyrkan beskrivs ofta 
som en plats där "evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas". Detta gör enligt Patrik 
Hagman församlingen till åhörare och ingenting annat. Sett genom hans glasögon är Svenska 
kyrkan idag vare sig en organisation för döpta medlemmar eller en plats där människor får del av 
nattvard och predikan, utan istället en arena för de anställda prästernas agerande. Detta ställer han 
som motsats till kyrkan som en kropp, där alla gemensamt äter tillsammans och delar det som krävs 
för en fungerande samhörighet. Kyrkan kan på så sätt bli (och här hämtar Hagman återigen 
inspiration från J H Yoder) en "kärlekspraktik, som inte skall romantiseras utan är ett hårt arbete på 
att bygga upp en gemenskap.”, vilket den alltså enligt Hagman inte är idag (Hagman 2013, 
208-209). 

Teologen Fredrik Modeús utvecklar tanken om Svenska kyrkan som kropp och gemenskap. Han ser 
gemenskapen i gudstjänsten som Svenska kyrkans nav, vilket han får stöd i av prästen och teologen 
Ninna Edgardh som just därför skrivit en hel bok om gudstjänstliv i Svenska kyrkan mellan 1968 
och 2008 (Edgardh 2010). Fredrik Modéus karakteristik av gudstjänst-gemenskapen är att den 
baseras på både öppenhet och varaktighet. Utifrån det ser han inkludering som ett huvudtema. 
Modéus lyfter tanken om en kyrka som uppfattas på samma sätt som den är. Därför anser Modéus 
att kyrkan bör vara en sammansmältning av abstrakt och konkret, av teologi och görande. För att 
uppnå det behövs en gudstjänstgemenskap som är mindre gränsdragande än dagens. Alltså 
efterfrågar han en balanserad ecclesiologi som präglas av både kontextuell känslighet, historia och 
konfessionellt vidgande (Modéus 2015, 37, 39, 43-44, 475-476, 479-480).  

Sett till dogmatik och liturgi ger teologen Alexander Radlers monografi Kristen dogmatik (2006) 
och klassikern Nattvarden av Yngve Brilioth (1951) såväl en bred som djup bild av det teologiska 
regelverk som omgärdar den protestantiska och romersk-katolska nattvarden. När det gäller den 
ortodoxa kyrkan har biskop Kallistos Ware skrivit om den ortodoxa kyrkans liturgi. Den här 
undersökningen fokuserar på den eritreansk-ortodoxa kyrkan, vilken inte specifikt omskrivs av 
Ware. Dock tycks beskrivningarna av sakramenten och liturgin stämma överens i stora drag (Ware 
2000, 285-286). Även kyrkohistorikern Valerie A Karras har skrivit om den ortodoxa kyrkan, bland 
annat om den kvinnosyn som finns inom den ortodoxa teologin. Hon har format en teori om hur 
man skulle kunna frångå fokuseringen på syndafallet och istället använda fyra varianter av 
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eskatologiskt tänkande. Dessa skulle kunna omforma synen på kvinnor inom den ortodoxa kyrkan 
och ge dem full access till liturgi, ämbeten etc. (Karras 2015,  23, 39-43). 

1.5 Metod och material 
Uppsatsen är en jämförande kvalitativ fallstudie med tolkande hermeneutisk inriktning på 
materialitet i nattvarden. Empirin baseras alltså på materiella undersökningar av nattvarden. Att utgå 
från de materiella tingen, brödet och vinet, är ett sätt att komma åt agenternas praktiker och deras 
tankar kring denna praktik. Det materiella blir på så sätt en samtalsmotor, snarare än en empirisk 
huvudkategori (Silvén 1999, 153, 156-157, 162-163). 

Empirin till den här uppsatsen kommer dels från en fältstudie om nattvard som författaren till denna 
uppsats designade, genomförde och dokumenterade under den akademiska praktik hon hade 2017, 
ett halvår innan uppsatsskrivningen, dels från intervjuer via e-post som genomfördes i samband med 
uppsatsskrivningen. Den aktuella fältstudien var en del av Andlig spis i Värmland, ett lågintensivt 
forskningsprojekt under ledning av Katarina Plank, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 
vid Karlstads universitet. Projektet är i skrivande stund inte avslutat, och har således ännu inte 
publicerats. Denna uppsats är därför den första gången som det aktuella materialet om nattvarden 
används och publiceras. Det är än så länge oklart oklart om och i så fall i vilken omfattning detta 
material kommer att användas i forskningsprojektet Andlig spis i Värmland. 

Den ovan omtalade fältstudien omfattar Karlstadbaserade församlingar inom den romersk-katolska 
kyrkan, den eritriansk-ortodoxa kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan samt en hög- och en 
lågkyrklig dito inom Svenska kyrkan. När det gäller definitionen av hög- och lågkyrklighet har de 
aktuella församlingarnas präster själva fått kategorisera sig och sin församling. Att använda ett 
material som samlats in för en annan undersökning har både för- och nackdelar. Eftersom materialet 
samlats in under en akademisk praktik och därför inte belastar tiden för själva C-uppsatsen har det 
kunnat bli relativt omfångsrikt. Nackdelen är att det inte samlats in specifikt för uppsatsen, vilket 
gjort det otympligt och svårt att sammanfoga med syfte och frågeställningar. Ett problem som blivit 
tydligt är exempelvis att fältstudien eftersökte en så bred bild av kyrkan som möjligt. Denna uppsats 
hade dock tjänat på en smalare och djupare bild, med fler församlingar inom färre samfund. 

För att skapa triangulering i denna tidigare genomförda fältstudie, som alltså utgör största delen av 
empirin i denna C-uppsats, användes en kombination av observationer och semistrukturerade 
intervjuer som verktyg. Observationer och intervjuer kombinerades även med anteckningar i 
fältdagbok gällande analys, metod och annat som dök upp. Sammantaget genomfördes sex 
observationer, en i respektive församling. I varje församling omfattade observationen 
framplockning och iordningställande av brödet och vinet inför mässa, hantering under själva 
mässan samt bortplockning och hantering av rester efter mässa. Observationerna ordnades dels 
genom foton, dels genom anteckningar som löpande tecknades ner under observationerna och i 
vissa fall kompletterades direkt efteråt. Fotograferingen skedde i anslutning till observationerna och 
blev ett sätt att öka intersubjektiviteten genom att fånga detaljer och små skeenden som annars 
kanske inte uppmärksammats. Anteckningarna skrevs rent snarast möjligt. När det gäller två av 
observationerna (i equmeniaförsamlingen och pingstförsamlingen) blev observationerna samtidigt 
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samtal som fungerade som intervjuer, så tillvida att frågor och svar gavs. Dessa frågor och svar 
antecknades, och transkriberades sedan. 

Valet av observation som metod skedde för att säkerställa möjligheten att fånga det som människor 
inte tänker på att berätta under en intervju. Metoden ger också beskrivningar av människors 
materiella praktiker. Den ger även möjlighet att tydligt undersöka likheter och skillnader i ett 
skeende. Dock kan man via observationer inte studera människors känslolägen eller vad som sker i 
deras inre när de agerar på ett visst sätt. Därför bör observationer alltid kompletteras med andra  
metoder, vilket också skett i den här uppsatsen (Pripp och Öhlander 1999, 115). 

Materialinsamlaren har en relativt ny bakgrund i Svenska kyrkan, vilket skapade ett stort intresse 
bland informanterna. Detta samt andra yttre omständigheter som tidsbrist hos de observerade, har 
gjort att observationerna ibland inkluderat samtal och vissa handlingar, som då spelats in eller 
beskrivits/skrivits ned i efterhand, i direkt anslutning till observationen. Att informant och 
researcher har en gemensam kristen grund att stå på har möjliggjort en positiv och öppen inställning 
hos informanterna. Å andra sidan finns risk för att frågor inte ställs eftersom de av 
materialinsamlaren anses självklara. Att observationerna ibland övergått i samtal och en inbjudan 
till materialinsamlaren att själv delta i enklare hantering som att bära något, eller att själv lukta eller 
smaka på brödet och vinet, har vid vissa tillfällen gjort att observationerna inte varit så skarpa och 
iakttagande som de borde vara. Dock har den fördjupade interaktionen medfört ett socialt öppet 
klimat som gjort det möjligt att fördjupa samtalet och ställa svåra frågor (Kaijser 1999, 54-56). 

Förutom observationer innefattar empirin i denna uppsats sju semistrukturerade intervjuer och två 
”samtal” som uppstod i samband med observationerna. Dessa intervjuer och samtal kommer också 
från den tidigare genomförda fältstudien. Intervjuerna genomfördes i samband med mässa i 
respektive församling. Intervjuad blev den som hanterade brödet och vinet innan och efter mässa, 
vilket var prästen, vaktmästaren eller jourhavande församlingsmedlemmar. I de fall där någon annan 
än prästen hade hand om bestyren, intervjuades både denna och prästen. För att öka validiteten har 
intervjuerna varit semistrukturerade och skett utifrån sju tematiska områden, som på så sätt ringar in 
samtalet och i viss mån säkerställer att det som ska undersökas blir undersökt. Dessa områden har 
varit: vin- och brödsort, inköp/beställning, iordningställande, hantering under mässan, förvaring, 
resthantering samt disk/tvätt. Intervjuerna spelades i de flesta fall in med mobiltelefon och 
transkriberades snarast möjligt. I ett fall gjorde tekniska problem att de fick antecknas istället. 
Intervjuerna genomfördes i församlingsrum, kök eller sakristior, där man kunde sitta relativt enskilt 
men där det ändå ibland finns andra närvarande. Den platsgenomförda intervjun med en pastor i 
Pingstkyrkan har inte använts i denna uppsats, eftersom den blev innehållslös och inte tillförde 
något. Citat från pingstförsamlingen kommer därför uteslutande från samtal som uppstod med en 
lekperson samband med observationen. Platsintervjuerna (från den tidigare fältstudien) har i 
samband med denna uppsats kompletterats med nya frågor via e-post till flera av de intervjuade.  

Den aktuella uppsatsen har även krävt helt ny materialinsamling. Det har handlat om att få fram 
officiella föreskrifter från de olika kyrkorna när det gäller hanteringen av nattvardens bröd och vin. 
Därför genomfördes sex asynkrona intervjuer via e-post med företrädare för Karlstads stift, 
Katolska biskopsämbetet i Sverige, Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Svenska kyrkans 
sekretariat för teologi och ekumenik och den grekisk-ortodoxa kyrkan. Den grekisk-ortodoxa 
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kyrkan ersatte den eritreansk-ortodoxa kyrkan vars svar uteblev. Detta svar är därför inte helt 
rättvisande, även om många likheter finns mellan de ortodoxa kyrkorna. Fördelen med att 
genomföra dessa nya intervjuer via e-post var att det säkerställde empirins intersubjektivitet, samt 
att det gav tid till eftertanke hos den intervjuade, och att hen fick möjlighet att svara när så passade, 
vilket kan öka svarsfrekvensen (Berg 2015, 101). 

Intervjuer är på många sätt ett risktagande. Dels kan intervjuaren kontaminera innehållet genom 
sina egna tankegångar och teorier, där det blir svårt att frigöra sig från både egna och samhällets 
värderingar. Dels finns risk för en strategisk sammanflätning, där den intervjuades svar också är ett 
försvar mot den gängse bild samhället förmedlar av den intervjuade. Här kan exempelvis 
mediabilden av flyktingar påverka intervjusvaren i den eritreansk-ortodoxa församlingen, på så sätt 
att de intervjuade försöker förmedla en bild som ska uppväga den syn de tror att materialinsamlaren 
har. En annan risk är att troende på samma sätt uttalar sig gentemot en sekulär samhällskontext. 
Denna risk minskades dock troligtvis något av intervjuarens egen uttalade tro (Pripp 1999, 68-69, 
72-73). Ett generellt problem som genomgående fanns i de platsgenomförda intervjuer som hörde 
till fältstudien var svårigheten att få sitta ostört. Detta gjorde att vissa informanters beteende 
ändrades då andra personer kom in i rummet. Att så skedde var i sig intressant, och borde 
undersökas närmare under fler intervjuer i enrum, vilket dock inte medgavs tidsmässigt. 

Med inspiration från Henk Driessens och Willy Jansens artikel om ”small talk” som ett sätt att 
systematiskt samla in data, har även socialt småprat planerats in och fått ta tid omkring de faktiska 
observationerna och intervjuerna. Enligt artikelförfattarna är socialt småprat ett sätt att få 
bakomliggande information, att förstå hierarkier som annars inte blir utsagda och att förstå 
underliggande konflikter i en grupp, likväl som att hitta intressanta guldkorn som ger 
undersökningen en ny infallsvinkel. Under fältarbetet hade detta småprat en god effekt när det 
gällde såväl att hitta dessa guldkorn som kunde fångas upp i intervjuerna men också för att utöka 
nätverket och hitta rätt intervjuobjekt (Driessen och Jansen 2013, 249, 252-253). 

Själva analysen har utgått från närstudier av transkriptioner, utskrivna anteckningar och e-post. 
Empirin har ordnats utifrån de sju tematiska områdena, och sedan vägts emot historiska och 
teologiska bakgrundsfakta. Ur detta har vissa mönster kunnat urskiljas som sedan testats emot 
teorin. Dessa mönster behandlas i sin helhet i kapitel 3. 

När det gäller etiska frågor är det viktigt att påpeka att informanterna har fått tydlig information om 
den tidigare fältstudien och den aktuella C-uppsatsen, samt löfte om anonymitet. Fotograferingen 
kan bidra till att forskningsetiska problem uppstår om människor avkodas via dem. Denna risk för 
avanonymisering ökar givetvis ju mindre område en studie undersöker. Eftersom den här studien rör 
en begränsad stad med relativt få religiöst aktiva, bör därför stor försiktighet gälla för publicering av 
lättidentifierade foton. Urvalet av foton till uppsatsen har därför varit noggrant. I vissa fall har dock 
undantag gjorts. Det gäller personer som är företrädare för kyrkor, och som därför är vana vid att 
vara offentliga med sina förehavanden och tankar. I dessa fall har de informerats om deltagande. 

I materialet ingår även litteratur som berör områdena materialitet, kyrkohistoria, liturgi och 
dogmatik, samt annan adekvat litteratur av såväl metodologiskt som teoretiserande slag. 
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1.6 Helighet som teoretiskt verktyg och begrepp 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om heligheten hos nattvardens bröd och vin kan skapas 
genom praktik, och om denna praktik i så fall bygger på den religionsvetenskapligt allmänt 
vedertagna idén om att heligt och profant endast kan förstås i växelverkan med varandra. För att 
kunna göra detta behövs en definition av begreppet ”helighet”. Definitionen i denna studie vilar i 
grunden på antropologen Mary Douglas klassiska tankar om att det heliga är det fullkomliga och 
hela, som är omgärdat med tabun för att inte skändas eller besudlas med orenhet. Begreppen renhet 
och orenhet skapar ordning och harmoni i ett samhälle. Enligt Mary Douglas kan alltid det orena på 
kopplas till en anomali, jämfört med det heliga rena ”normaltillståndet”. Detta gäller även för 
sociala grupper och den mänskliga kroppen. Det som är ”utanför” är en orenhet, det hör inte längre 
till. Genom ett tabu ser man till att denna orenhet inte besmittar det rena, heliga (Douglas 1997, 12, 
18, 79-80, 83-84). Dock kan orenhet i ritualer användas som en konstruktiv kraft. Då sätts de in i en 
specifik ram, som ser till att de normala tabureglerna inte hotas. Inom denna ram blir det orena en 
kraftkälla. Enligt Mary Douglas är detta inte så konstigt, eftersom renhet utgör en fiende till 
förändring. Strikt renhet skapar därmed problem i ett samhälle. Det gör att gränsöverskridande 
behövs, men i kontrollerad form som inte störtar samhällsordningen (Douglas 1997,135, 140, 164, 
224, 226, 230). Denna tanke på att det som är fullkomligt, odelat och inte sammanblandat är heligt, 
men att rituellt överskridande av helhetens gränser också är det, är utgångspunkt för denna uppsats. 

Nästa pusselbit kring begreppet ”helighet” är religionsprofessorn Robert Orsis teori om att helighet 
skapas i en dynamisk växelverkan uppåt och nedåt i den religiösa hierarkin. Praktiserande troende 
följer regler som bibehåller det heligas renhet, men det är självklart att frångå dem när så krävs. 
Enligt Orsi finns heller ingen tydlig gräns mellan regelmässig frihet och auktoritet. Lekfolk kan 
skapa och upprätthålla helighet genom handlingar som uppstått i den egna gruppen, utan inverkan 
”ovanifrån”. När dessa handlingar blir populära, behöver dock specialisterna godkänna och 
införliva dem i liturgin, för att inte förlora kontrollen. Samtidigt vill lekfolket gärna ha regler att 
förhålla sig till, eftersom dessa regler tydliggör det gudomliga. I denna heligskapande smältdegel är 
helighet något som ibland är närvarande och ibland frånvarande. Heligheten tycks kunna ”slås” på 
och av, just när människor behöver den, i ett fritt samspel (Orsi 2012, 151, 154-156, 159). Utifrån 
detta definierar jag således helighet som något odelat och obesmutsat som rituellt kan kontrolleras 
för att skapa kraft, vilket sker i växelverkan mellan individer, sociala hierarkier, kön och roller. 
Några ytterligare begrepp som bör definieras är: 

Orenhet: En orenhet är en anomali, en avvikelse, något oönskat, borttappat eller lossnat, som kan 
”besmitta” något rent och få det att tappa helighet. Det kan dock även användas som kraftkälla, 
under vissa premisser, se ovan. 

Tabu: Här definieras begreppet som en regel för att förhindra att ett ting blir orent och tappar 
helighet. Denna regel kan vara en nedskriven föreskrift, en muntligt traderad tradition eller ett 
praktiserande som en agent själv bestämmer. 

Hantering: Med detta begrepp menas handhavandet av det bröd och vin som används i nattvarden, 
alltså de praktiker som sker kring brödet och vinet. Det handlar om vin- och brödsort, inköp/
beställning, iordningställande, hantering under mässan, förvaring, resthantering samt disk/tvätt. 
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Makt: Uppsatsen utgår från att den har makt som kan skapa individuell viktighet hos ett ting eller  
en handling. 

Kyrkan: Med detta begrepp menas den världsvida kristna kyrkan. För specifika kyrkosamfund 
används deras olika namn, exempelvis Svenska kyrkan, Eritreansk-ortodoxa kyrkan etc. 

Konsekration: I denna uppsats menas det ögonblick under mässan när brödet och vinet förheligas 
och blir Kristi kropp och blod, vilket gör det heligt enligt definitionen ovan. 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre delar. Kapitel ett berör syfte och tidigare forskning samt metodologiska 
och teoretiska spörsmål. Kapitel två är ett undersökningskapitel som är uppdelat i en bakgrundsdel 
och en empirisk del. Bakgrundsdelen består av punkterna 2.1 och 2.2 vilka ger en dogmhistorisk 
och teologisk bakgrund till studien och dess resultat. Den empiriska delen består av punkterna 2.3 
till 2.8. Punkt 2.1 till 2.7 beskrivs det övergripande resultatet från de sju tematiska områdena vin- 
och brödsort, inköp/beställning, iordningställande, hantering under mässan, förvaring, resthantering 
samt disk/tvätt. Områdena förvaring samt resthantering glider i varandra och presenteras därför 
gemensamt. De tematiska områden ringar in den hantering som sker kring brödet och vinet innan, 
under och efter mässa. Dessa områden behöver undersökas dels för att kunna besvara den första 
forskningsfrågan, men också för att få igång ett samtal kring aktörernas roller och tankar, vilket 
krävs för att besvara de två sista forskningsfrågorna och det övergripande syftet. Punkt 2.8 
presenterar den empiri som finns kring regelverk för kyrklig praktik. Kapitel tre är ett analyskapitel 
som redovisar analytiska slutsatser utifrån forskningsfrågor och allmänt syfte. Här finns dessutom 
en punkt med förslag på eventuell fortsatt forskning. Punkterna 2.3 till 2.8 är alltså en redovisning 
och ytlig analys av empirins viktigaste beståndsdelar utifrån forskningsfrågorna. 
Forskningsfrågornas slutgiltiga besvarandet kommer dock först i kapitel tre, tillsammans med 
besvarandet av syftet och eventuella bidrag till den allmänna religionsvetenskapliga diskussionen. 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL 

Uppsatsens syfte är att undersöka om heligheten hos nattvardens bröd och vin kan skapas genom 
praktik, och om denna praktik i så fall bygger på den religionsvetenskapligt allmänt vedertagna 
idén om att heligt och profant endast kan förstås i växelverkan med varandra. En bakomliggande 
tanke är att också se om heligskapandet är en gemenskaphetsgynnande, demokratisk process eller 
ej. Undersökningen fokuserar på kyrkan i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet och ska svara 
på följande forskningsfrågor: 

• Hur ser bröd- och vinhanteringen ut innan, under och efter mässa? 

• Vilka faktorer styr hanteringen? 

• Vem eller vilka har makten över heligskapandet? 

För att förklara olika synsätt och handlande, inleds undersökningsdelen med dels en kort historik 
kring nattvarden, dels en kort bakgrund till den debatt kring gemenskap och kyrklig praktik som 
ofta lyfts i samband med nattvarden.  

2.1 Bakgrund nattvarden 
En av de viktigaste ritualerna inom kristendomen är nattvarden, även kallad eukaristi (tacksägelse) 
eller kommunion (gemenskap). Nattvarden har alltid setts som ett offer, men den symboliska 
meningen har skiftat genom tid och samfund. Gemensamt för de olika kyrkorna är att måltiden 
handlar om åminnelse, tacksägelse och gemenskap, där alla förenas i kyrkan och Gud. En måltid 
kan i Bibeln även vara en symbol för syndernas förlåtelse, vilket är ytterligare en av de betydelser 
nattvarden fått (Radler 2006. 557, 560, 563). 

Kyrkan har haft många strider om nattvarden. En av de största har handlat om huruvida det sker en 
förvandling som faktiskt förvandlar brödet och vinet till Kristi kropp och blod, den så kallade 
realpresensiska synen, eller om Kristi närvaro i måltiden snarare är mer bildlig, den symboliska 
synen. Även i den symboliska synen är dock Kristus på ett mystiskt sätt närvarande. Här har den 
katolska kyrkan valt den tydligt metaboliska synen där konsekrationen gör att en transubstansation 
sker. Den ortodoxa kyrkan har också en realpresensisk syn, men anser att förvandlingen inte går att 
förklara (Ware 2000, 288-289). De reformerta och anglikanska kyrkorna samt frikyrkorna har valt 
det symboliska synsättet. Den lutherska tolkningen är konsubstansationen, där Kristus av egen vilja 
genom instiftelseorden blir särskilt närvarande i brödet och vinet. I alla fallen förmedlas dock Kristi 
frälsning och evigt liv till de som deltar (Radler 2006, 565-567). Nattvardens genomförande har 
förändrats över tid. Man har exempelvis diskuterat om vinet måste vara vin och om brödet ska vara 
osyrat (ojäst) eller ej. I Svenska kyrkan var ritualen tidigare obligatorisk en gång per år för döpta 
och konfirmerade invånare. Idag kan den tas flera gånger i veckan utan konfirmationskrav 
(Berntson, Nilsson och Wejryd 2012, 51, 53, 54-55,127-128, 145). 

2.2 Teologisk bakgrund gällande kyrklig praktik, gemenskap och makt 
När det gäller det lutherska ursprunget, känner säkert de flesta till att det skrivna ordet var viktigt 
för Luther. Han litade till Sola scriptura, skriften allena. Många vet nog också att han ansåg att 
människans gärningar inte kunde frälsa, det kunde enbart Guds nåd. I Sermon von dem Sakrament 
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skrev dessutom Luther att Gud är överallt men att Gud samtidigt inte vill bli sökt där, utan enbart i 
ordet. Detta är den så kallade ubikvitetsläran, som blir grunden för Luthers nattvardsdogmatik om 
att Gud är allestädes, men i och med instiftelseorden lovar att särskilt nedstiga i nattvardens gåvor, 
som då inte kan ätas som vilket bröd och vin som helst (Brilioth 1951, 157-158, 163). 

Utifrån detta kan man förledas att tro att Luther satte texterna framför praktik. Men så tycks inte 
fallet. Luther satte ett likhetstecken mellan görande och bön, så länge görandet sker med rätt 
inställning. Han såg människan och hennes handlande som en självklar del av kristen vardag. 
Människan är viktig även i kyrkosynen, där kyrkan blir den synliga delen av Guds rike där hela 
mänskligheten förenas som om de vore en och samma kropp. Denna tanke om den kristna 
gemenskapen är kanske skälet till att Luther lägger så stor vikt vid att inleda Herrens bön med ”Vår 
Fader” och inte ”Min fader” (Appelqvist 2009, 251, 261, 263). 

Luthers gärning handlade ju i mångt och mycket om att göra upp med en kyrka och ett prästerskap 
som mest gynnade sig själva. Teologen Patrik Hagman ser också problem med prästerskapet, men 
på ett lite annat sätt. Han eftersöker i en artikel om de nordiska kyrkornas problem, en återgång till 
en katolskt influerad fornkyrklig syn där Kristi tre kroppar i form av den historiska Jesus, kyrkan 
och nattvarden hålls ihop. Utifrån detta vill han att begreppet kyrka blir något man gör, snarare än 
något man tillhör utifrån en övergripande intellektuell tanke. Kyrka bör enligt Hagman vara en 
nutida strimma av Guds rike, ett återskapande av Kristi kropp i form av social gemenskap, snarare 
än människor som tillhör institutionellt utformade dogmer (Hagman 2014, 103-105, 107). 

Hagman anser att de nordiska kyrkornas gudstjänstcentrerade perspektiv bidrar till en kyrka där den 
som gör eller tar nattvard betraktas som kristen. Detta räcker inte enligt Hagman, eftersom det 
bidrar till en kristenhet som gäller punktvis, där och då. Därför vill han istället se en mer 
handlingsfokuserad syn på vad det är att vara kyrka: ”Det innebär att den är kristen som gör kristna 
saker, men denna aktivitet kommer delvis att ta sig andra uttryck än de kristna handlingar som är 
förbehållna kyrkans anställda. I stället blir det den gudstjänstfirande församlingen som blir kyrkans 
kärna, den gemenskap som utgör kyrkans subjekt och lever för att tjäna samhället.” (Hagman 2014, 
110). ”Att göra kristna saker” kan tolkas som att bygga gemenskap genom demokrati och allas lika 
värde. I så fall är det intressant att se om handhavandet kring brödet och vinet innan och efter 
nattvard kan ses som heligskapande ritualer, likställda med prästernas instiftelseord. 

Läser man biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, står det att prästen ska vara 
förkunnare, liturg, själavårdare, lärare och ledare. När det gäller ledarskapet står det att prästen har 
ett ”andligt ledarskap” där man genom att vara teolog ska tolka, förmedla och gestalta den kristna 
tron. I detta nämnda ledarskap kan man läsa in att prästen i enighet med Hagmans tes har en högre 
maktposition än övriga församlingsmedlemmar. Men i samma biskopsbrev står det också att ”som 
medlemmar i samma kropp är alla givna till varandra av Gud som medarbetare i Guds rikes 
tjänst” (Biskopsmötet 2014, 21, 23). Detta kan ses som att alla därmed kan vara Guds aktiva 
medarbetare, vilket gör prästens roll mindre viktig. Detta stämmer också överens med biskop 
Martin Modéus teori om att kyrkans faktiska varande inte kan skiljas från människors abstrakta idé 
om hur den är (Modéus 2015, 43-44). Tolkar man det som att kyrkans abstrakta kärleksbudskap om 
gemenskap och demokrati även bör genomströmma det religiösa handlandet, kan man hitta stöd för 
att alla praktiker kring nattvarden i sann demokratisk anda bör ses som heligskapande. 
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2.3 Vin- och brödsort 
I den katolska och den eritreansk-ortodoxa församlingen används nattvardsvin med alkohol. Den 
katolska kyrkan har dessutom fastslagit att vinet måste vara ett alkoholhaltigt naturjäst vin av 
druvor. Det finns särskilda viner som godkänts av påven. Dessa är att föredra, men det går att 
använda alla naturjästa druvviner (Präst: katolsk församling. Inspelning start 09.30).  

Det måste användas vin, även om det på sin tid var väldigt svårt att få tag i vinet. Det var faktiskt 
lite petitioner till Heliga stolen på medeltiden, inte minst från Norden här. Om man skulle kunna 
använda något annat, till exempel öl. Då kom det alltså en sträng uppmaning att nej, det får inte 
användas annat än vin. Så vi är bundna till att använda… bröd från vetemjöl. Och vin från 
druvorna (Präst: katolsk församling. Inspelning start 08.55.). 

Vid kris eller om prästen är alkoholist, kan obehandlad druvjuice accepteras, eftersom processen att 
naturjäsa vin anses starta så fort juicen är upphälld i ett öppet kärl. Prästen får dock i dessa fall inte 
ge den åt lekfolket (Präst: katolska församlingen. Inspelning start 10.15). 

I de aktuella församlingarna inom Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan var däremot 
alkoholen tabu, eftersom man ansåg att barn och alkoholister annars skulle vara förhindrade att ta 
emot nattvarden i vinets gestalt. Alla dessa församlingar utom Equmeniakyrkan använde 
avalkoholiserat så kallat Kommunionsvin. Equmeniakyrkan använde istället ett vanligt alkoholfritt 
vin. I Equmeniaförsamlingen och den lågkyrkliga församlingen inom Svenska kyrkan kunde prästen 
tänka sig att konsekrera saft eller juice (Pastor: equmeniaförsamling. Anteckningar sid 1). Det 
kunde dock inte den högkyrkliga prästen tänka sig: 

Jag skulle inte kunna tänka mig fira nattvard med vilka kex eller dryck som helst. Det finns vissa 
traditioner och angivelser i bibeln som jag skulle ha svårt att förbise (Präst: högkyrklig församling. 
E-post). 

I den katolska församlingen ansågs både rött och vitt vin vara tillåtet (Präst: katolska församlingen. 
Inspelning start 08.00), medan övriga kyrkor använde rött. 

I den eritreansk- ortodoxa församlingen var det rena brödet ett syrat (jäst) bröd, i form av mjuka, 
stora bröd (Observation: eritreansk-ortodox församling. Anteckningar sid 6). Även i 
pingstförsamlingen används nu syrat bröd sedan församlingsmedlemmar från Latinamerikan bett 
om det, eftersom de inte kände sig hemma med oblat. Här använder man bröd utan gluten, socker 
och laktos, eftersom sånt kan hindra människor för att ta emot nattvarden i brödets gestalt. Därför 
används ett allergi- och dietvänligt bröd som kan ätas av alla (Församlingsmedlem: pingst-
församling. Anteckningar sid 4). Detta köps färdigskivat och skärs i kuber av praktiska skäl: 

Förr hade vi hela bröd som vi bröt tillsammans. Men nu har vi rationaliserat lite. Det är enklare att 
hantera nu. Då skulle alla (nattvardsgäster) tvätta händerna först, för att visa respekt (innan det bröt 
sin bit). Så då skulle alla ut ur kyrkan och tvätta händerna innan vi kunde fortsätta därinne. Det var 
lite omständigt (Församlingsmedlem: pingstförsamling. Anteckningar sid 4-5). 

I alla övriga undersökta kyrkor var det rena brödet osyrat (bakat utan jäst). Det ojästa brödet som 
användes var runda, tunna, pappersliknande hostior eller oblater av två olika storlekar. Varje kyrka 
använde både en stor och en liten storlek. 
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I den lågkyrkliga församlingen inom Svenska kyrkan hade prästen tidigare använt jäst bröd, men 
slutat med det eftersom det rent praktiskt blev kladdigt att doppa i vinet. I denna församling kunde 
dock prästen tänka sig att använda andra sorters bröd framöver, även Mariekex och Wafers: 

Ja, det kan man ju göra… Det viktigaste är ju egentligen ordet. Det är inte vad man använder, 
faktiskt (Präst: lågkyrklig församling. Inspelning start 02.29.). 

I Equmeniakyrkan diskuteras möjligheten att övergå till jäst bröd, eftersom det ger en ökad känsla 
av gemenskap att bryta bitar ur ett stort gemensamt bröd och äta tillsammans: 

Det är den där fysiska processen, att man delar ett bröd och bryter bitar med händerna. Och det 
som blir över kan man dela och ta med hem, eller ge till andra som behöver. Det är fint att bryta 
bröd, tycker jag. Det känns annorlunda i kroppen. jag har svårt att snäva in till oblater. Det skapar 
barriärer utan anledning (Pastor: equmeniaförsamling. Anteckningar sid 1, 2). 

Först ska konstateras att alla undersökta församlingar serverar nattvarden i både brödets och vinets 
gestalt, vilket gör de båda tingen till en odelbar och därmed helig enhet. Det fanns dock vissa tabun 
kring valet av vin och bröd. Dessa verkar styrda av vilken församling man tillhör men också av rent 
personliga övertygelser, vilket överensstämmer med Orsis teorier om att religioner av idag knappast 
är stabila och oföränderliga. De utövande får sina religiösa regler från sociala nätverk, snarare än av 
att läsa heliga skrifter (Orsi 2012, 148, 159). Den högkyrkliga prästen kunde exempelvis inte tänka 
sig att fira nattvard med saft, men använde det söta, avalkoholiserade kommunionsvinet utan 
problem. Den lågkyrkliga prästen och frikyrkoprästerna ansåg däremot att brödsort och dryck var 
oväsentligt. 

Utifrån Séverine Reys forskning ( 2012, 94) om att heligskapande riter i enighet med Orsis teorier 
kan växla mellan grupper, är det intressant att pingstförsamlingen bytt till syrat bröd efter 
påstötningar från nysvenska församlingsmedlemmar som inte känner sig hemma med osyrade 
oblater. Det är också ett uttryck för att gemenskapen i kyrkan är viktig, även om man samtidigt gått 
emot gemenskaphetstanken på ett annat sätt genom att ta bort gemensam kalk och ett stort, 
gemensamt bröd att bryta från. 

Intressant är att vissa tillsatser i brödet och vinet kan anses som orenheter. Extra spännande är att 
alkohol, laktos och gluten i vissa fall ses som förbjudna eftersom de förhindrar kyrkans gemenskap. 
Vinets färg är också kopplat till tabu. Den eritreansk-ortodoxa församlingen anser att vitt vin är 
tabu, med hänvisning till Kristi blod. I enighet med Douglas teori om att orenhet är en 
vederstyggelse, dvs något som avviker (1997, 82) blir det vita en anomali i förhållande till den röda 
färgen på blodet. Av alla undersökta församlingar var det enbart den katolska som efter påvligt 
tillstånd använde vitt vin, på grund av tradition kopplad till pris och hållbarhet. Även här kan man 
dra paralleller till Douglas, som anser att det orena kan användas konstruktivt i riter och då ge makt 
åt människor, exempelvis en påve eller präst (1997, 223-224). 

2.4 Inköp/beställning 
När det gäller bröd- och vininköp var alla församlingar överens om att vinet kunde köpas i butik. 
För alkoholhaltigt vin betydde det inköp på Systembolaget, och i kommunionvinets fall i den lokala 
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matbutiken. Pingstkyrkan köpte även brödet i en vanlig matbutik (Församlingsmedlem: 
pingstförsamling. Anteckningar sid 10). De församlingar som använde osyrat bröd beställde sina 
oblater/hostior via Internet eller telefon och fick dem skickade med post. Den katolska prästen 
förklarade att brödet förut beställdes och bakades av katolska nunnor i Sverige, men att han nu 
beställer det från olika producenter via Internet:  

Det är egentligen så att man skall ha i åtanke att det är ämnat för att vara ett sakrament. Så man 
skall på något sätt visa lite vördnad när man gör detta (bakar brödet). Men det är precis som det är 
med vinet. Det är inte bara präster som får tillreda och producera vin. Så, så är det inte heller med 
hostiorna (Präst: katolsk församling. Inspelning start 15.30). 

Alla församlingar som köpte bröd och vin gjorde det utan ritualer eller böner. Bröd- och vininköpen 
i Svenska kyrkan (Vaktmästare: högkyrklig församling. Inspelning start 01.05) samt i 
Equmeniakyrkan gjordes av anställd köksansvarig eller av vaktmästare. I Pingstkyrkan fanns ett 
rullande schema av grupper med olika ansvar, där alltid någon grupp ansvarade för inköpen 
(Församlingsmedlem: pingstförsamling. Anteckningar sid 2). I den katolska församlingen gjordes 
inköpen av prästen. Den eritreansk-ortodoxa församlingens bröd bakades innan mässan. I Eritrea 
bakas det av nunnor, men här finns inga kloster, därför bakades brödet av diakonerna (Diakon: 
eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 01.00). 

Alla församlingar utom den eritreansk-ortodoxa köper bröd och vin som vilka matvaror som helst. I 
den eritreansk-ortodoxa församlingen införskaffas brödet genom att de vigda männen bakar det. I 
annat fall finns risk för orenhet, vilket utifrån Douglas teorier (1997, 230) kan förklaras med att 
kvinnor är en anomali bland den ortodoxa kyrkans auktoriteter. Det gäller inte nunnor, eftersom de 
genom ritual överskridit olikhetens gräns och blivit heliga. Därför kan även nunnor baka brödet, 
något även den katolska församlingen tidigare använt sig av, fast då gällande hostior. Att den 
katolska fadern nu beställer oblat på Internet beror på att det är mer praktiskt, eftersom det inte finns 
några svenska nunnor som bakar. Här kan man återigen bli varse Orsis tankar ( 2012, 154) om att 
det heliga och profana glider ihop i dagens religioner. 

2.5 Iordningställande 
Det katolska iordningsställandet sker i sakristian. En silverservis plockas fram av präst, sakristan 
eller diakon. Vin och vatten fylls på i särskilda silverkannor. Små ickekonsekrerade hostior tas ur en 
butiksförpackning och läggs i en ask med lock, och en stor hostia läggs på ett silverfat. Allt ställs 
ihop i en viss ordning med vita linnedukar emellan och täcks av ett broderat kalkkläde och en 
broderad så kallad bursa, ett tygklätt fodral med en linneduk, ett corporale, inuti (Präst: katolsk 
församling. Inspelning start 04.44 samt 28.00). 

Det är förbjudet att använda annat än linne i de tyger som kommer i beröring med hostiorna. Detta 
har två anledningar. Dels ska det vara linne närmast Jesu kropp, då han själv klädde sig i linne. Dels 
har linnet fina fibrer som inte lossar och skaver av smulor från hostian:  

Det här är tradition av herren Jesus tid, då han använde faktiskt linne. Och det är också det att det 
är väldigt naturligt material, och till skillnad från bomull, släpper inte de där små delar (Präst: 
katolsk församling. Inspelning start 28.50). 
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Innan mässan bär diakon och präst in brödet och vinet och placerar det på ett bord bredvid altaret, 
där det står tills det är dags för nattvard. Alla som tar emot nattvard vilket även inkluderar präst och 
diakon, ska vara döpta och ha fastat minst en timma innan, detta kontrolleras dock inte. 

I den högkyrkliga församlingen görs vinet och brödet i ordning i sakristian. Detta görs av 
vaktmästaren på ett litet altare med färska blommor och tända ljus. Vaktmästaren lägger en stor 
oblat på ett silverfat och fyller sedan på en oblatask och en korg med nya, ickekonsekrerade oblater 
(Observation: högkyrklig församling. Anteckningar sid 1-2). De nya små oblaterna läggs ovanpå 
tidigare konsekrerade oblater som blivit över (Vaktmästare: högkyrklig församling. Inspelning start 
03.15). Om hen tappar en oblat från asken på golvet, kan det alltså vara konsekrerad. Därför slängs 
den inte i papperskorgen utan läggs åt sidan. Hur länge den ligger där och vart den till slut tar vägen 
är dock oklart: 

(Skrattande:) Ja, den kan ligga där ett tag… Ofta så kan man ju faktiskt, om det är, ja, om man inte 
ser att den är smutsig, så kan man ju lägga tillbaks den bland de andra oblaterna då (Vaktmästare, 
högkyrklig församling. Inspelning start 07.28.). 

Det ickekonsekrerade kommunionsvinet hälls i en kanna ute i pentryt, för att inte spilla på den vita 
duken i sakristian. Kalk och fatet med den stora oblaten ställs ihop med linnedukar och en palla. 
Över alltihop läggs ett broderat kalkkläde med en bursa överst. Allt bärs sedan till brudkammaren, i 
anslutning till kyrkorummet. Här ställs det på ett bord med tända ljus, tills det bärs fram till altaret 
(Observation: högkyrklig församling. Anteckningar sid 4). Alla som tar emot nattvard ska vara 
döpta. Detta kontrolleras dock ej. 

I den lågkyrkliga församlingen är det prästen som iordningställer brödet och vinet inför nattvarden 
den aktuella observationsdagen. Här har man förenklat iordningställandet så att allt man behöver 
står redo i en wellpapplåda i sakristian, som man smidigt bär med sig in i kyrksalen. Prästen tar med 
lådan till altaret, plockar fram det han behöver och ställer i ordning direkt på altaret. Den kalk och 
skål som används är drejade i keramik och ser ganska vardagliga ut. I lådan finns även en oblatask i 
keramik med lock. I denna förvaras konsekrerade oblater som blivit över. Nya ickekonsekrerade 
oblater läggs ovanpå, vilket gör att de längst ner på botten kan ha blivit konsekrerade flera gånger. 
En tillhörande keramikkaraff används inte, utan vinet hälls direkt i kalken, som sedan döljs under 
skålen med den stora oblaten, som även täcks av ett broderat kalkkläde och en bursa med corporale. 
När allt är klart bärs wellpapplådan tillbaka ut i sakristian igen (Observation: lågkyrklig församling. 
Anteckningar sid 1). Alla ska vara döpta innan nattvard. Detta kontrolleras ej. 

I equmeniaförsamlingen är det frivilliga ur församlingen som hjälps åt att iordningställa brödet och 
vinet inför en mässa. Den frivilliga församlingsmedlemmen plockar ihop det som ska användas från 
ett väggskåp i kontorskorridoren. Servisen är av enkel keramik och det är skål och kalk som 
används. Skålen används både för de små och den stora oblaten. I skålen ligger sönderbrutna 
konsekrerade bitar av en stor oblat kvar sedan tidigare mässa. Dessa bitar tas bort av den frivilliga 
och läggs på hyllan bredvid skålen: 

Jag plockar bort de trasiga. De bitar som är kvar av den sönderbrutna stora. Det ser lite ostädat ut 
med dem annars (Observation: equmeniaförsamling. Anteckningar sid 3). 
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Sedan läggs nya små och en ny stor oblat på fatet. Skålen med oblater och en vit linneduk plockas 
med till köket, där en vinflaska hämtas ur kylskåpet. Församlingsmedlemmen häller en skvätt vin 
direkt i keramikkalken och tar med allt in till altaret där han placerar skålen ovanpå kalken. 
Linneduken är det enda som täcker skålen. Här används ingen, palla, bursa eller kalkkläde. Alla 
som tar emot nattvard ska vara döpta. Detta kontrolleras dock ej (Observation: equmeniaförsamling. 
Anteckningar sid 2).  

I pingstförsamlingen är det någon ur den för dagen aktuella servicegruppen som iordningställer 
brödet och vinet innan mässa. Det görs i köket, där även kvällens kyrkkaffe förbereds. Den 
ansvariga hämtar så kallade särkalkar, rostfria runda burkar som man sätter små plastglas i: 

Tidigare hade vi en stor, vanlig kalk. Men i samband med svininfluensan ville inte människor dela 
kalk, så då bestämde vi oss för att skaffa särkalkar (Församlingsmedlem: pingstförsamling. 
Anteckningar sid 1). 

Platsglasen sätts i, och vinet hälls i med hjälp av doseringsflaska för att undvika spill. Brödet 
hämtas ur frysen och skärs till tärningar, ca 1x1 cm, som läggs i högar på två nysilverfat för att tina. 
Man försöker anpassa mängden bröd och vin till mängden nattvardsgäster. Dock förbereder man 
hellre för mycket än för lite, eftersom man vill kunna hämta mer under utdelningen, om så behövs. 
Vita linnedukar hämtas för att täcka brödfaten under mässan. De är inte av samma storlek och ser 
inte heller likadana ut. Särkalkar, linnedukar och brödfat med bröd bärs sedan ut och placeras på ett 
bord längst fram i kyrkan. De vita linnedukarna läggs över brödfaten. Tidigare var den som tog 
emot nattvarden tvungen att vara vuxendöpt. Detta är dock borttaget. Nu krävs endast dop, vilket 
dock ej kontrolleras (Församlingsmedlem: pingstförsamling. Anteckningar sid 1, 3, 4-5). 

När det gäller den eritreansk-ortodoxa församlingen så gör diakonerna och prästerna i ordning 
brödet och vinet i ett vitt partytält som står uppsatt inuti kyrkan. Tältet är en ersättning för den 
byggnation som normalt sett finns för ändamålet i alla eritreansk-ortodoxa kyrkor. Inga kvinnor 
eller ovigda män har tillträde till tältet, vilket innebar att observatören inte fick ta del av hanteringen 
inför mässa. Eftersom den efterföljande intervjun bjöd på vissa språksvårigheter, har denna studie 
ingen information om hanteringen av brödet och vinet i tältet. Alla som tar nattvard måste dock ha 
fått sina fötter tvagade av en diakon innan. De som tar emot nattvard, vilket även inkluderar de som 
delar ut den, har dessutom fastat innan. Menstruerande kvinnor eller kvinnor som ännu inte 
kyrktagits efter sin förlossning får inte ta emot nattvard. Alla måste bikta sig innan nattvard 
(Församlings-medlem: Eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 2.42). Efter förlåtelse kan 
personen få gåvorna: 

…om man är vuxen, man måste prata med en präst. Vi har, det är prästen som fattar (beslut om) 
när man gjort något fel eller nåt. Om man gjort något inte bra, om man gör mot reglerna, 
kristendomsreglerna, då pratar vi med prästen. Så då tar vi nästan som ett, inte straff, men som att 
vi blir rentut (Går ej att höra exakt ordval)… (Vi blir) ja, förlåtna. Själen blir ren… Då är vi redo 
att ta, den där grejen, alltså natt… (…varden) (Församlingsmedlem, eritreansk-ortodox församling. 
Inspelning start 02.52.). 

Alla kyrkor använder glas och något slags fat. Material varierar dock. Lågkyrklig och frikyrkliga 
församlingar använder mestadels keramik och rostfritt, medan de övriga använder silver. Här kan 

�17



det säkerligen finnas teologi bakom materialvalet. Den röda materiella tråd som tycks finnas i alla 
församlingar (den eritreansk- ortodoxa borträknad, eftersom information om detta saknas), är att 
alla preparerar minst en vit linneduk inför mässan. I samtliga observerade fall läggs vitt linne i form 
av palla eller duk ovanpå det ickekonsekrerade brödet. Övertäckning och en vit färg där smuts syns 
tydligt tycks alltså viktig, vilket kan kopplas till Mary Douglas tankar (1997, 62) om att orenhet och 
smuts förstör den ordning som skapar helighet. Hit kan man även koppla det städande som görs när 
man slänger konsekrerade bitar och smulor för att skapa ordning. Detta städande blir på så sätt en 
rituell handling för att upprätthålla helighet. 

I de svenskkyrkliga och frikyrkliga församlingarna är det uppenbarligen tillåtet att hämta mer 
ickekonsekrerat bröd och dela ut under nattvard, om så krävs. Tanken om demokratisk gemenskap 
tycks heligare än instiftelseorden. Att hämta mer är däremot tabu i den katolska församlingen. 

Barndopets sakrament är det som krävs i alla kyrkor för att få förenas i nattvarden. De katolska och 
eritreansk-ortodoxa församlingen kräver även fasta. Den eritreansk-ortodoxa skiljer ut sig genom att 
även kräva bikt. De reglerar även kvinnors närvaro utifrån hennes kroppsliga status i form av 
menstruation och flytningar efter förlossning. Detta skedde tidigare även i Svenska kyrkan. Att detta 
försvunnit kan tyda på den dynamiska växelverkan kring helighetsskapande som Robert Orsi hela 
tiden återvänder till (2012, 154). 

2.6 Hantering under mässan 
I den katolska församlingen bär en diakon i vit kåpa innan mässa fram det preparerade och 
iordningställda brödet och vinet på en silverservis täckt av broderade dukar, och ställer det på ett 
bord bredvid altaret. Under mässan får brödet och vinet endast hanteras av den manliga prästen och 
den manliga diakonen. Efter psalmsång och textläsning placerar präst och diakon ceremoniellt 
brödet och vinet på altaret. Det som inte behövs under nattvarden ställs tillbaka på det lilla bordet. 

Efter textläsning blandar prästen vin och vatten med hjälp av en liten silversked. Han håller upp 
brödet och vinet till beskådan, så kallad elevation. Sedan läser han instiftelseorden ned över brödet 
och ned i vinkalken. När detta görs ringer diakonen i en klocka för att bekräfta att brödet och vinet 
förvandlats till Kristi kropp och blod. Prästen håller brödet på ett särskilt sätt. Han äter själv först 
och käkarna rör sig länge under tystnad. När prästen brutit och ätit av den stora hostian, torkar han 
noggrant av fatet med fingrarna och gnuggar fingrarna över vinkalken, så att eventuella smulor 
faller ner där. Ur tabernaklet tar han sedan fram överblivna konsekrerade hostior som ges till 
församlingen (Observation: katolsk församling. Anteckningar sid 6-9) Senare förklarar han att han 
aldrig tuggar hostian, eftersom det känns fel att tugga på Kristi kropp. Detta trots att det inte finns 
någon regel om just tuggande. Riktlinjerna säger bara att man inte får mottaga eukaristin som 
vanligt bröd och vin (Präst, katolska församlingen. Inspelning start 47.49 samt e-post). Börjar 
hostiorna ta slut, bryter prästen resterande bröd i allt mindre bitar. Tar brödet slut, får resterande 
församling bli utan. Man kan inte hämta fler och snabbkonsekrera (Präst: katolska församlingen. 
Inspelning start 22.02).  

Vid altaret rengör sedan prästen nattvardsservisens delar, först med linneduk, sedan med vatten. 
Sköljvatten och smulor hälls i vinkalken. Därefter dricker prästen upp allt vin och sköljvatten 
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(Observation: katolsk församling. Anteckningar sid 9-10). Om konsekrerat vin spills på trägolv, ska 
detta hyvlas upp och brännas. Sker det på stengolv, torkas det noggrant upp med de linnedukar som 
används vid mässan. Om en konsekrerad oblat tappas under mässan, äter prästen upp den. Den kan 
även brännas eller upplösas i vatten: 

Om man tappar en hostia som till exempel nån redan haft i munnen, då vill man inte konsumera 
det själv. Då kan man lägga hostian i, i en skål med vatten. Det kallas för vascolo. Då finns det vid 
tabernaklet, och då väntar man tills liksom, det blir, upplöst i vattnet (Präst, katolsk församling. 
Inspelning start 24.15). 

I den eritreansk-ortodoxa församlingen har vid observationstillfället mässan startat kl 21 och pågått 
hela natten med sång och handklapp till trummor, textläsning, och frågestund om kristen tro, för att 
på förmiddagen efterföljande dag därpå avslutas med nattvard. Denna mässa var dock ovanligt lång 
eftersom man firade Jungfru Maria födelse. Kvinnor står eller sitter på vänstra sidan, medan 
männen befinner sig på den högra sidan av kyrkorummet. Här gäller klädkod. De flesta är vitklädda, 
männen har dessutom en tunika draperad över sig och kvinnorna har en vit broderad kjol med 
tillhörande sjal som även täcker håret. 

När det är dags för nattvard kommer manliga präster och diakoner ut ur det tält där 
nattvardsattiraljerna gjorts i ordning. En av de vigda männen bär ett guldbroderat paraply, som 
symboliserar skydd. De ställer upp nattvardsgåvorna längst fram i rummet, mellan tält och 
församling. På grund av trängseln går det inte att se vad som sker i detalj. Kvinnor tar med barnen 
och ställer sig i kö för brödet och vinet. Även några män med barn ställer sig i kön. Barnen 
överlämnas till diakoner, som bär barnen till prästerna och diakonerna som delar ut brödet och 
vinet. Efter barnen är det männens tur. Sist kvinnornas. Uppskattningsvis låter cirka hälften av 
församlingen bli att ta nattvard vid detta tillfälle, se punkt 2.2.1. Observatörens vaga intryck är att 
det är något färre kvinnor än män som tar nattvard. Enbart präster och diakoner får vidröra 
nattvardsgåvorna. En präst delar ut Kristi kropp och en diakon ger Kristi blod. Man får också heligt 
vatten, vilket underlättar att svälja. Man får tugga för att underlätta sväljandet (Församlingsmedlem: 
eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 01.43 och 05.25). Efter mottagandet håller de flesta 
ofta handen eller ett vitt tygstycke alternativt en del av sjalen tryckt över munnen, för att inte råka 
hosta eller spotta ut Kristi kropp och blod: 

Ja, alltså, ifall det är typ, en stor bit. Det är Jesus, kroppen, så det är viktigt. Man visar respekt. 
Ifall det faller (ur munnen), ner. Så ibland, man (råkar) prata, innan man sväljer ner… Så… vi gör 
det. (Visar med handen för munnen.) Det är inte regler. Man bara, människor, gör det 
(Församlingsmedlem, eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 00.53.). 

Den intervjuade diakonen instämmer i att det inte är en regel, utan något människor gör ändå. Om 
en brödbit tappas av diakon eller präst får den som tappat den ett straff, exempelvis att inte få delta i 
nattvard under ett visst antal gånger. Det tappade brödet tas upp med en linneduk och äts upp av en 
diakon eller präst (Diakon: eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 03.09 och 05.00). Det är 
oklart vad som händer om bröd eller vin tar slut. 

I equmeniaförsamlingen ställer sig pastorn, för dagen man även om vigda kvinnor också är vanligt, 
bakom altaret direkt efter den inledande psalmen. Klädd i vit dräkt med ett broderat band om 
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nacken, lyfter pastorn av linneduken och placerar vinkalk och oblatfat ovanpå. Efter bön och 
instiftelseord hålls den stora oblaten upp inför församlingen och bryts i flera delar, som sedan läggs 
på de små oblaterna på fatet. Även vinkalken hålls upp så att alla kan se. Sedan går de närvarande 
fram och ställer sig i en halvcirkel. Pastorn ger vinkalken till en församlingsmedlem och tar själv 
oblaterna. Pastorn och lekpersonen går inuti halvcirkeln av människor. Pastorn säger ”Kristi kropp, 
för dig utgiven”, varvid en oblat tas och läggs i handen på varje människa. Efter pastorn kommer 
personen med vinet och erbjuder varje individ att doppa brödet i vinet. Människorna doppar oblaten 
i vinet och äter. Efter detta fortsätter mässan (Observation: equmeniaförsamling. Anteckningar sid 
4). Om oblater tappas, tas de upp och slängs efteråt. Om de tar slut, hämtas nya som välsignas med 
korstecken innan de erbjuds (Pastor: equmeniaförsamling. E-post A och B). 

I pingstförsamlingen hämtar församlingsmedlemmar av olika kön från dagens servicegrupp 
särkalkarna och brödet och bildar två stationer. Predikanten, för dagen en man klädd i kostym, säger 
att allt är redo och välkomnar församlingen. Popbandet som framför alla sånger, spelar medan 
församlingen sjungande ställer sig i kö till de två nattvardsstationerna. Så gott som alla går fram. 
Vid stationen får varje person först en brödtärning, sedan ett litet plastglas med vin. När personen 
ätit och druckit, sätter hen sig igen. Om något tar slut hämtar de frivilliga mer (Församlingsmedlem: 
pingstförsamling. Anteckningar sid 9). Eventuellt tappat bröd tas upp och läggs på altaret: 

En av nattvardsgästerna uppmärksammade detta och förklarade att det inte fick ligga på golvet. 
Han lade det på nattvardsbordet istället, tror jag. Vi har fått många nya svenskar i vår församling, 
och de har en lite annorlunda syn på detta (Församlingsmedlem: pingstförsamling. Anteckningar 
sid 2). 

Sedan slängs brödet dock i soporna. När församlingen är klar, går de som utdelar nattvard till 
musikerna och ger dem. Sedan ställs allt tillbaka på bordet på scenen och gudstjänsten fortsätter. 

I den lågkyrkliga församlingen i Svenska kyrkan börjar mässan med psalmsång, betraktelse och 
textläsning. En bön och instiftelseorden läses också. Prästen, som denna gång är man, lyfter brödet 
mot taket, och sedan vinet. Alla läser ”Vår fader”, sedan ber prästen alla komma fram till nattvard. 
Alla närvarande går fram. Människorna ställer sig i en halvcirkel, vända mot altaret, med prästen i 
mitten. Prästen tar först själv en oblat från oblatfatet. Den lägger han först på oblatfatet, sedan på 
altarduken. Sedan går han ett varv och ger varje individ en oblat, och säger ”Kristi kropp, för dig 
utgiven” till varje. Sedan gör han samma sak med vinet, men säger då ”Kristi blod”. Varje 
nattvardsgäst doppar oblaten i vinet och äter. Sist tar prästen sin oblat från altarduken och doppar i 
vinet, till samma ord som han förut sagt till de andra. Församlingen sätter sig och prästen plockar 
ihop nattvardssakerna i rätt ordning. Därefter fortsätter gudstjänsten (Observation: lågkyrklig 
församling. Anteckningar sid 3-4). Eventuellt tappade oblater sparas och blir fågelmat efter mässan 
(Präst: lågkyrkliga församlingen. Inspelning start 07.44). Om oblaterna tar slut bryter prästen 
oblaterna i mindre delar, för att de ska räcka. Räcker de ändå inte, tar prästen in flera och gör en 
egen ritual innan han delar ut även dem: 

Ja, jag brukar göra en kort, vanlig enkel välsignelse. Bara med korstecknet över brödet (Präst: 
lågkyrkliga församlingen. Inspelning start 05.20). 
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I den högkyrkliga församlingen i Svenska kyrkan bärs brödet och vinet in i procession i början på 
mässan och ut igen efter avslutad mässa, medan församlingen står upp. Detta är den enda 
undersökta församling där en procession sker. Frivilliga så kallade kyrkvärdar bär vinkaraff och 
oblatask, medan prästen bär den hopställda vinkaraffen och silverfatet med den stora oblaten.  

Prästen, som i detta fall är kvinna, sätter på sig en grön, guldbroderad så kallad mässhake. Sedan 
läser prästen texter och höjer först en stor oblat, sedan en kalk med vin. Prästen knäböjer vid altaret, 
bugar och gör korstecknet. Mer textläsning följer, där församlingen ibland deltar. Därefter lyfts 
återigen brödet och bryts i delar. Efter ytterligare textläsning kommer tre (kvinnliga) kyrkvärdar 
fram till altaret. Man delar upp brödet och vinet och ställer sig på två platser. Prästen bjuder fram 
församlingen med orden ”Kom. Nu är allt tillrett.” Två led av kyrkbesökare bildas. Nästan alla går 
fram, en och en, och får en oblat till orden ”Kristi kropp, för dig utgiven”. Den doppas i vinet (som 
av några även dricks) och äts till orden ”Kristi blod, för dig utgjutet”. Sist ger kyrkvärdarna och 
prästen sig själva oblat och vin på samma sätt. Till sist bär kyrkvärdar samt präst tillbaka alla ting 
till altaret, där prästen plockar ihop nattvardssakerna så att allt hamnar i ordning under den gröna 
duken med bursan på. Allt bärs ut i procession (Observation: högkyrklig församling. Anteckningar 
sid 7-8). Om oblaterna tar slut skulle vaktmästaren gå till sakristian och hämtar fler. Men risken är 
liten, för vid stora mässor har man stora skålar med extra oblater stående på altaret (Vaktmästare: 
högkyrklig församling. E-post). Eventuellt tappade oblater äter prästen själv upp: 

…för mig är det ju, när det väl är konsekrerat så är det för mig Kristi kropp… och Kristi blod. Och 
det gör att jag, då tar jag… jag ger inte det till någon annan, som har hamnat där. Jag menar, det är 
också rent praktiskt, jag tar upp det, och jag vill helst inte heller att det ska läggas tillbaka. Så att 
för mig är det också något slags syn på nattvarden, som gör att jag.., det är också ett offer för mig, 
att jag ansvarar för. Och hamnar det utanför så är det mitt ansvar, inte kyrkvärdars (Präst, 
högkyrklig församling. Inspelning start 06.58.). 

Enligt Mary Douglas är tappade saker, sånt som ramlar ur helheten, en oren anomali som hotar det 
rena, heliga. Men genom att låta det orena övergå till en annan form där helhet finns, exempelvis 
intas i kroppens helhet, så desarmeras det avvikande (Douglas 1997, 223, 224, 226). Det märks i att 
både den katolska, ortodoxa och högkyrkliga församlingen hanterar tappade oblater genom att låta 
prästen äta upp dem. Den lågkyrkliga församlingen ger det tappade brödet till fåglarna, vilket leder 
till samma resultat, dvs en upptagning i kroppens helhet. I frikyrkorna och Svenska kyrkan kan man 
hämta mer ickekonsekrerat bröd och låta det ingå i nattvardens helhet om det konsekrerade tar slut. 
Att den lågkyrkliga prästen och equmeniapastorn då väljer att göra korstecknet över det nya brödet 
blir ett sätt att rituellt infoga det i helheten så att renheten och därmed heligheten i måltiden består. 

Intressant är att pingstförsamlingen via influenser från nysvenskar börjat hantera tappat bröd på ett 
mera vördnadsfullt sätt, i alla fall under mässan. När det gäller ytterligare växelverkan kring 
helighet kan man se att det ortodoxa lekfolket börjat med en ritual där ett tyg hålls för munnen efter 
nattvard. Detta är ingen religiös dogm, men prästerna accepterar det (Rey 2012, 82-83). Ytterligare 
ett exempel på heligskapande ”smältdegel” är när den katolska prästen uppfinner egna riter, som att 
låta bli att tugga hostian trots att detta inte är påbjudet. 
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2.7 Förvaring och resthantering 
I den katolska församlingen förvaras det ickekonsekrerade brödet och vinet i sina respektive 
originalförpackningar i en garderob i sakristian. Det konsekrerade brödet fortsätter att vara Kristi 
kropp tills det bytt form. De får inte konsekreras mer än en gång. Dock kan hostior sparas länge 
innan de förändras. De konsekrerade hostiorna sparas därför i en skål med lock i ett särskilt skåp, ett 
tabernakel, bakom altaret. Så länge Kristi kropp finns i tabernaklet, brinner en lampa vid altaret. De 
sparade hostiorna används vid nästa mässa eller skickas till andra kyrkors mässor. Om det blir så 
många sparade hostior att de riskerar att bli gamla och mögla, så måste de ätas upp. Detta ska helst 
göras av en präst. Om prästen inte klarar att äta alla, kan en diakon hjälpa till. Vid krissituationer 
kan även lekfolket göra detta: 

I, i undantagssituationer, till exempel har det berättats om brott på femtiotalet där till exempel 
under kommunisttiden i Polen, har nåt gäng stormat kyrkan och slängt ut tabernaklet, så att 
hostiorna hamnade på marken ute på gatan, och det var inga präster närvarande. Alla var redan i 
fängelse. Och då kom det egentligen de fromma katolikerna, först så var det barnen som kom fram 
och åt upp så de inte skulle vanhelgas. Så, rent… alltså, låt oss säga.., teoretiskt, så skulle det inte 
behöva vara en vigd person. Men i normala situationer så ska det vara en vigd person(Präst, 
katolsk församling. Inspelning start 03.02). 

När det gäller det konsekrerade vinet, så anses förändringen ske när vinet börjar surna. Därför bör 
prästen i slutet av nattvarden inmundiga alla rester av det vin som genom konsekrationen blivit 
Kristi blod. Här ingår även eventuella smulor av Kristi kropp. Därför avlägsnar han noggrant alla 
smulor från fingrar och corporale ner i kalken med vin. Han dricker upp detta, och sköljer kalk och 
patene med heligt vatten. Även sköljvattnet dricker han upp, innan allt slutligen torkas ur med 
torkduken (Observation: katolsk församling. Anteckningar sid 10). 

I den erireansk-ortodoxa kyrkan får brödet och vinet inte ses med blotta ögat av andra än manliga 
diakoner eller präster. Vinet och brödet står innan utdelandet inne i det tält som finns uppställt 
längst fram i kyrkan, även det med syfte att skydda brödet och vinet från att bli sett av kvinnor eller 
ickevigda män. Hur det ser ut i tältet kan därför inte den kvinnliga observatören redovisa för. 

Hade nattvarden hållits i Eritrea hade det funnits ett skåp för överblivet konsekrerat bröd. Nu finns 
inte det, så präster och diakoner måste äta upp eventuellt överblivet bröd efter mässan. Detta görs 
också i tältet. Det bröd som bakats inför nattvarden men som inte konsekrerats, delas däremot ut till 
alla församlingsbor. (Församlingsmedlem: eritreansk-ortodox församling. Inspelning start 04.24). 
Allt konsekrerat vin måste också förtäras, så prästerna och diakonerna dricker upp även det i tältet: 

Ja, de ska ta, de prästerna och diakonerna tar det inne (i tältet)… Får inte kasta eller slänga 
någonting (Diakon, eritreansk-ortodoxa församlingen. Inspelning start 02.40). 

I den studerade Equmeniaförsamlingen förvaras det ickekonsekrerade vinet i det kylskåp som finns 
i församlingshemmets kök. Det konsekrerade vin som blir över, häller den ansvariga 
församlingsmedlemmen ut över en buske utomhus: 

Det blir en slags återgång till naturen… Sen bär jag in den (kalken) i köket. (Köks-)Personalen gör 
ren den medan de diskar resten (av disken från kyrkkaffet). Sen ställer de tillbaka den (kalken) i 
skåpet igen (Observation: equmeniaförsamlingen. Anteckningar sid 4). 
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Ickekonsekrerade oblater förvaras i sina förpackningar i en garderob i korridoren i kontorsdelen av 
byggnaden. På ett keramikfat i garderoben förvaras även små konsekrerade oblater som blivit över, 
och som kan återkonsekreras och användas igen vid nästa mässa. Brutna bitar av den konsekrerade 
stora oblaten plockas dock ur och läggs bredvid på trähyllan, tills de slängs i soporna: 

Det ser så slarvigt ut att ha det kvar. Det vill jag inte. Det är rent hyfs… Det hör till det mänskliga. 
Jag ser inga problem med att konsekrerade smulor slängs. Men vinet tycker jag är jobbigt att hälla 
i slasken. Det är lite märkligt. Jag har inte tänkt på det förut. Det går bra med Kristi kropp, men 
inte med Kristi blod. Men vi är lite inkonsekventa här. Vi har inga problem med det (Pastor: 
equmeniaförsamling. Anteckningar sid 2). 

I den observerade pingstförsamlingen förvaras brödet i kyrkans frys. Det ickekonsekrerade vinet 
och brödet förvaras tillsammans med särkalkar, plastglas och linnedukar i en liten garderob, ett 
infällt väggskåp, i samlingsrummet. Efter mässa kastas de skurna, konsekrerade brödet i 
matsoporna. Det kvarvarande konsekrerade vinet hälls ut i den vanliga vasken i diskbänken. 
Ansvarig församlingsmedlem häller ut det genom att helt sonika slänga alla kvarvarande glas 
inklusive dryck i vasken. Dock vill man helst att allt vin går åt, så man försöker balansera mängden 
noggrant innan. Plastglasen slängs i de vanliga soporna. De vita linnedukar som täckte brödet 
skakas av, viks och stoppas tillbaka i skåpet igen (Församlings-medlem: pingstförsamling. 
Anteckningar sid 10). 

I den lågkyrkliga församlingen i Svenska kyrkan finns en wellpapplåda i en bokhylla i sakristian där 
det mesta som behövs till närmsta nattvard finns nedstoppat. Här förvaras den drejade 
keramikservisen, en förpackning små ickekonsekrerade oblater och en förpackning stora 
ickekonsekrerade oblater. När det blir tomt på bröd och vin i lådan, fyller man på ur ett större förråd 
i kyrkan. Detta större lager sköts av köksansvarig. I kyrksalen förvaras den tygklädda bursan med 
ett corporale inuti, samt torkduk och ett broderat kalkkläde (Observation: lågkyrklig församling. 
Anteckningar sid 1). 

När det gäller resthantering, så hälls det konsekrerade vinet ut utomhus, medan konsekrerade 
oblater sparas i oblatasken och återkonsekreras vid nästa mässa. Smulor kan ges åt fåglarna: 

… alltså, allting som är kring mässan tycker jag det är viktigt att man hanterar med respekt. Både, 
både i själva mässan och även efter. Så att man inte typ kastar oblaterna i komposten. Det kan man 
ju tycka att ja då går det ju tillbaks till jorden i och för sig, men det känns lite så här respektlöst 
och hantera det på det sättet. Då tycker jag att det är bättre att vi stoppar tillbaks dem i lådan och 
använder dem en gång till. Men även, även vinet, att vi inte bara kastar det i slasken. Utan att man 
häller det ute (Präst: lågkyrklig församling. Inspelning start 07.00.). 

I den högkyrkliga församlingen i Svenska kyrkan förvaras det ickekonsekrerade brödet i sina 
originalförpackningar i väggfasta skåp i sakristian. Ickekonsekrerat kommunionsvin låses in i ett 
kassaskåp tillsammans med de konsekrerade oblaterna. Det beror enligt vaktmästaren dock mest på 
gammal vana från när vinet innehöll alkohol och var stöldbegärligt (Vaktmästare: högkyrklig 
församling. Inspelning start 00.08). 

Efter mässan kan det bli ickekonsekrerat vin kvar i kannan. Det hälls tillbaka i flaskan och används 
igen. Det som blir kvar av det konsekrerade vinet hälls däremot i en piscina, en särskild vask som 
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leder ner i vigd jord under kyrkan. Det konsekrerade bröd som blivit över sparas i oblatasken i 
kassaskåpet till nästa mässa, då det återkonsekreras igen (Vaktmästare, högkyrklig församling. 
Inspelning start 02.25). Smulor som blir över slängs i soporna, men i smyg så att ingen ser: 

Man putsar den (oblatasken) ibland, och det är ju silver, så man får putsa den då, och så får man ju 
ta hand om lite smulor då…  Ja, smulorna får jag nog säga att man, ja, vi slänger nog dem. Man 
skulle kunna äta upp dem också, men.., det gör man inte. Man slänger dem inte så att nån ser då, 
utan man är diskret då (Vaktmästare, högkyrklig församling. Inspelning start 07.28.). 

Det tycks finnas en generell tanke inom Equmenia och Svenska kyrkan om att överblivna oblater 
bör sparas och återkonsekreras. Intressant att dessa kyrkor är mer noggranna med hur vinet tas om 
hand, än hur brödet tas om hand. Konsekrerat vin hälls genomgående i vigd jord eller i grönska där 
människor inte trampar. Konsekrerat bröd slängs däremot i equmeniaförsamlingen. I den 
högkyrkliga församlingen slänger man smulor och tappade oblater när de sparats tillräckligt länge. I 
den lågkyrkliga församlingen ges tappade oblater till fåglarna. Även smulor kan ges till fåglarna. 
Om så sker är dock oklart. 

Alla församlingar utom Pingstkyrkan tycks förvara konsekrerade oblater skyddade för insyn. 
Equmeniaförsamlingen förvarar den öppna skålen med sparade oblater i ett stängt skåp, i den 
lågkyrkliga församlingen där man har de sparade oblaterna i en öppen låda, ligger de ändå i en 
oblatask med lock, och hos den högkyrkliga förvaras de i en oblatask med lock i ett låst skåp. 
Katolska församlingen har lock på oblatasken som står i tabernaklet inför nästa mässa, och den 
eritreansk-ortodoxa har en tygklädd ask, som förvaras i ett tält tills kvarvarande bröd ätits upp. 
Intressant också att kvinnor inte får ta hand om resterna i ortodox och katolsk kyrka. 

2.8 Disk/tvätt 
I den katolska församlingen måste allt som rört vid Kristi kropp eller blod, exempelvis kärl eller 
linnedukar, först sköljas i vatten som sedan hälls i ett så kallat sacrarium, en slags zink med rör som 
leder ner i vigd jord. Finns inte det, ska sköljvattnet hällas över växande grönska, på ett ställe där 
människor inte trampar. Först därefter kan tvätt eller disk ske på vanligt sätt (Präst: katolska 
församlingen. Inspelning start 40.14). 

Pingstförsamlingen diskar särkalkarna och brödfaten med diskmedel och vatten vid kyrkkökets 
diskbänk (Församlingsmedlem: pingstförsamling. Anteckningar sid 10). På samma sätt hanterar 
equmeniaförsamlingen sina kärl (Observation: equmeniaförsamlingen. Anteckningar sid 4). I den 
lågkyrkliga församlingen diskas också servisen utan större åthävor. Köksansvarig diskar kalk och 
patene i det vanliga kyrkköket, dock ej med diskmedel utan enbart med vatten, trots att keramik tål 
diskmedel (Präst: lågkyrklig församling. Inspelning start 04.31). Tvätt av linnedukar och corporale 
sker i tvättmaskin (Präst: lågkyrklig församling. E-post). 

När det gäller disk i den högkyrkliga församlingen så sköljs kannan och kalken ur med hett vatten 
som hälls i piscinan. Utspillt vin torkas upp med disktrasa, utan några böner eller liknande. Tvätt av 
de linnedukar som används i samband med nattvarden tvättas av köksansvarig i vanliga 
tvättmaskiner utan några böner eller ritualer i samband med detta (Vaktmästare högkyrklig 
församling. Inspelning start 05.28). För den eritreansk-ortodoxa församlingen saknas information. 
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Gällande diskning av nattvardskärlen skiljer de båda frikyrkorna ut sig genom att diska dem på 
vanligt sätt i diskmedel och vatten. Den katolska och högkyrkliga församlingarna är de som 
tydligast bevarar renheten genom att rituellt via piscina eller natur återbörda diskvattnet till en ny 
helhet i form av jord eller växtlighet, som sedan kan bli plats för nytt liv (Douglas 1997, 225-226). 
Men även den lågkyrkliga församlingen har en egen rit i form av att undvika diskmedel. 

2.9 Riktlinjer för hantering av eukaristin i olika kyrkor 
När det gäller den romersk-katolska kyrkan finns en mängd föreskrifter för hantering av vinet och 
brödet samt Kristi kropp och blod. Enligt koordinatorn Magnus Andersson på Katolska 
biskopsämbetet i Sverige (Andersson 2017), så styrs det främst av Det romerska missalet, som i sin 
nuvarande form antogs under det Andra vatikankonciliet, samt av instruktioner för Redemptionis 
Sacramentum, Återlösningens sakrament, som antogs av Kongregationen för gudstjänstliv och 
sakramentsförvaltning. Föreskrifter för präster och brott mot dessa hanteras också utifrån kanonisk 
rätt, en slags kyrklig lag (Präst: katolska församlingen. e-post). I dessa skrifter finns ett regelverk 
kring vilken typ av bröd som ska användas och hur det ska vara, förvaring, hur man hanterar rester 
och smulor, vad man gör om man tappar något, vilka som får hantera brödet och vinet och vad som 
händer om man bryter mot reglerna. 

Enligt den grekisk-ortodoxa prästen Mikael Fälthammar styrs hans ortodoxa kyrkas hantering av 
Sluzebnik, en motsvarighet till det romerska missalet, som innehåller riktlinjer för hur man hanterar 
gåvorna, gällande allt från vilket mjöl som används i brödet till om prästen får en uppenbarelse eller 
dör under liturgin. Mikael Fälthammar utgår från att det finns böcker i alla de ortodoxa kyrkorna 
som ger ungefär liknande råd (Fälthammar 2017). 

Den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan är episkopal. Därför har biskopen det teologiska ansvaret 
i varje stift. Frågan om vad som reglerade brödets och vinets hantering kontrollerades därför med 
biskopens kansli i Karlstad Stift, där de studerade församlingarna ingår. Svaret från biskopens 
kansli var att de inte hade ett regelverk för detta. Charlotte Hartwig, pastoral enhetschef, konstaterar 
dock att hon sett mycket praktisk hantering och att man oftast har en piscina för att hälla ut 
konsekrerat vin, annars ”hälls det på vigd mark utanför kyrkan”. Överblivna konsekrerade oblater 
sparas i en oblatask och används igen under nästa mässa (Hartwig 2017). 

När det gäller handhavandet av brödet och vinet under mässan, så finns det inte reglerat i Svenska 
kyrkans kyrkohandbok som börjar gälla 2018, inte heller i den från 1986. Kyrkomötet 2014 hade 
frågan uppe, efter en motion som efterfrågade ett förtydligande av när brödet och vinet är vanligt 
bröd och vin, och när det är Kristi kropp och blod. Denna motion avslogs dock med förklaringen att 
reglering var fel väg att gå. Istället efterfrågades ett biskopsbrev med pastoral vägledning, som dock 
ej har kommit än (Kyrkomötet 2014). 

Alla präster i Svenska kyrkan genomgår en utbildning på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Där 
ingår utbildning i den liturgi och de ritualer som ingår i nattvarden. Vid förfrågan till Elisabet 
Pettersson, chef för prästprogrammet, skickades frågan vidare till kaplanen Fredrik Bråkenhielm, 
som säger att riktlinjer saknas: 

Du sätter fingret på en del frågor som inte riktigt har mognat fram och blivit helt klara här på 
SKUI helt och fullt (Bråkenhielm 2017). 
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Han konstaterar dock att det finns en heterogen liturgisk kultur i Svenska kyrkan utifrån tanken om 
ett värdigt bruk. Där ingår att man använder piscina för vinet och att konsekrerade oblater läggs i en 
oblatask och inte slängs i slasken. Frågan om huruvida man kan återkonsekrera oblater har han dock 
inte mött (Bråkenhielm 2017). 

Maria Klasson Sundin, handläggare vid Sekretariatet för teologi och ekumenik på Svenska kyrkans 
kyrkokansli förklarar i e-post att det saknas centralt fastslagna riktlinjer men att detta kan behöva 
utformas. Ett nytt biskopsbrev om nattvarden är på gång, men det berör inte hanteringen: 

… det kommer knappast att innehålla rekommendationer eller föreskrifter av det detaljerade slag 
som du frågar efter. Det enda som finns tydligt formulerat är att nattvardsbrödet kan (men inte 
måste) vara glutenfritt och att vinet kan bestå av alkoholhaltigt vin, avalkoholiserat vin eller 
druvjuice (Klasson Sundin, Maria. 2017). 
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3. SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 

3.1 Forskningsfrågornas besvarande 
Utifrån Mary Douglas och Robert Orsis teorier om att helighet är något fullkomligt som skapas i en 
gränsöverskridande smältdegel, vill den här uppsatsen undersöka om individuella praktiker kan 
skapa helighet i ett religiöst samfund, exempelvis kyrkan i allmänhet och Svenska kyrkan i 
synnerhet. Tanken är att ta reda på hur heligskapandet ser ut, för att på så sätt se om detta kan bidra 
till att skapa en struktur som gynnar gemenskap. Samtidigt är det också ett bidrag till den allmänna 
debatten om huruvida kristendomen är en materialitetsbaserad religion eller ej. Påpekas bör att 
materialet är stort, men på samma gång litet. Att undersöka fem olika kyrkosamfund (och sex 
församlingar) ger förvisso en bred bild, men gör det samtidigt problematiskt att dra jämförande 
slutsatser. Svårigheten att definiera ett så flytande begrepp som ”helighet”, gör också att 
mätinstrumenten kan skeva. Med detta sagt, finns det ändå vissa intressanta iakttagelser man kan 
fördjupa sig i. 

När det gäller bröd- och vinhanteringen förekommer en mängd praktiker som i enighet med Mary 
Douglas teorier följer mönstret där det heliga är en odelbar enhet, som måste skyddas från rituellt 
orenande anomalier. I de undersökta församlingarna bidrog alla individer innan och efter mässa, 
medvetet och omedvetet, genom olika praktiker till att skydda brödet och vinet från kontaminerande 
orenhet. Det gjordes exempelvis genom att förvara konsekrerat bröd skyddat, i allt från oblataskar 
med lock till tabernakel eller tält. Alla de undersökta församlingarna täckte dessutom över brödet 
och vinet med ett vitt linnetyg under själva nattvarden. Att alla församlingar använder just linnetyg 
stämmer även det med Douglas teori om helig odelbarhet. Enligt den intervjuade katolska prästen 
släpper linne inga fibrer, vilket gör det till ett odelat och därmed rent tyg. Dessutom används enbart 
linne i färgen vitt, vilket också symboliserar renhet. 

Ytterligare en reningspraktik som avskiljer anomalier är det rutinmässiga bortplockandet av trasigt  
kvarvarande konsekrerat bröd, där man gör sig av med smulor och bitar för att det ska se fint ut i 
oblataskar och förvaringsskåp. En annan teknik för att hantera avskiljda anomalier är att rituellt 
återskapa en ny slags helhet av det söndrade. Det sker exempelvis genom genom att prästen eller en 
fågel får äta upp tappade konsekrerade oblater, för att på så sätt uppta det avskiljda i en ny helhet i 
form av kropp. Andra exempel på hur enskilt skräp blir en ny helhet är när överblivet konsekrerat 
vin hälls i en piscina eller över en buske för att bli ett med jorden och växtligheten. Praktikerna 
tycks alltså syfta till att bevara helheten och renheten hos det heliga, eller att låta det orena bli helt 
och därmed rituellt renat. Enligt Mary Douglas har det sin förklaring i människans syn på 
gudomlighet. I sin bok Purity and Danger skriver hon att sådana handlingar blir en slags symbolik 
där man rent fysiskt kan uppleva gudomens rena odelbarhet (Douglas 1997, 85, 223-226). 

Brödet och vinet tycks enligt undersökningen inneha olika helighetsgrad. Det konsekrerade vinet 
skyddas av alla församlingar utom Pingstkyrkan från orenande genom att antingen bli uppdrucket 
och upptaget i en ny helhet i form av kroppen, eller rituellt uthällt i helig jord eller natur när det 
använts klart. Det konsekrerade brödet får däremot inte samma skyddande behandling. Trots att alla 
församlingar täcker brödet så att det inte ska bli smittat av orenhet, så kastar båda frikyrkorna samt 
den högkyrkliga församlingen hela eller delar av det konsekrerade brödet i soporna. Den ojämlika 
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synen på Kristi kropp och blod går även igen i rengöringen av nattvardsservisen. Pastorn i 
equmeniaförsamlingen konstaterade att de tydligen behandlade Kristi kropp och blod olika, vilket 
han tyckte var oproblematiskt men märkligt. Fast kanske är det inte så konstigt med tanke på att 
vinet i fråga ses som Kristi blod. Blod är något som i väst står för liv, släktskap och identitet. Men 
blod som lämnat kroppen har också lämnat en helhet, vilket gör det farligt och orent. I denna 
ambivalenta dubbelhet finns en laddning som skapar kraft (Dresen och Jansen 2012, 219). Kanske 
är det denna potens och inte uttalandet av instiftelseorden, som ger vinet dess helighet och styrka. 

Blodets laddning blir än tydligare i kvinnors mensblod. Kroppsvätskor som kan kopplas till 
sexualitet och barnalstrande är enligt Mary Douglas extra kraftfulla. Det märks i den eritreansk-
ortodoxa kyrkans dogmatik, där menstruerande kvinnor inte har tillträde till kyrkorummet, eftersom 
de då kommer för nära nattvardens gåvor. Det kan alltså ses som ett sätt att avskilja det orena och 
därmed skydda det heliga brödet och vinet. Kvinnor som fött barn har inte heller tillträde förrän de 
genomgått en renande ritual som gör att de kan kliva över gränsen och ingå i gruppens helhet igen. 
Detta går igen i synen på kvinnliga specialister. I den katolska och ortodoxa församlingen kan inte 
en kvinna bli präst eller diakon. Genom detta könsuppdelade förfarande avskiljs nattvardens bröd 
och vin från den potentiella fara som blodet och kvinnokroppens anomali utgör i dessa manligt 
styrda kyrkor. Douglas tänker sig dock att de tabun som finns kring kvinnokroppen mer har att göra 
med de hierarkier som finns i det omkringliggande samhället (1997, 197, 222). Om detta är en 
politisk synvinkel präglad av den tid då teorierna skrevs fram, eller om det handlar om att 
samhällsordningen bestämmer vad som är anomalier är oklart. Oavsett vilket är det en rimlig 
förklaring till varför Svenska kyrkan numera accepterar kvinnliga präster. 

När det gäller vad som styr hanteringen kan man i den här studien se att Svenska kyrkan till skillnad 
mot den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan helt saknar tydliga direktiv för handhavandet av 
brödet och vinet. Den katolska prästen har exempelvis tydliga direktiv för handhavande såsom 
införskaffande, iordningställande, resthantering, disk och tvätt. När det gäller de svenskkyrkliga 
församlingarna saknas enligt uppsatsen sådana direktiv såväl i utbildning som i stift och 
centralorganisation. Studien visar samtidigt på variation inom de svenskkyrkliga församlingarnas 
hantering, vilket kan bero på avsaknad av direktiv. 

De som i studien hanterar brödet och vinet tycks ingå i en slags heligskapande smältdegel mellan 
människor, grupper och individer, där styrande faktorer inte bara är det skrivna ordet eller 
auktoriteters regler utan även av arbetskamrater, församling och den praktiska verkligheten. Ett 
exempel är hur pingstförsamlingen övergått till syrat bröd eftersom nya församlingsmedlemmar 
från Latinamerika inte kände sig hemma med osyrat. Ett annat är att pastorn i den equmeniska 
församlingen var till freds med lekfolkets undanstädande av konsekrerade oblatbitar. Detta 
överensstämmer med Orsis teorier om hur heligskapande ser ut. Dagens moderna religioner följer 
enligt honom inga fasta mönster. Det finns inga tydliga gränser mellan tro och praktik, lekfolk och 
präster, mellan auktoritet och frihet (Orsi 2012, 153). 

Variationen i praktiker finns även mellan teologiskt likartade församlingar som equmenia-
församlingen och de båda svenskkyrkliga församlingarna. Det grunda empiriska materialet i den här 
studien gör det dock svårt att svårt att veta om de redovisade praktikerna är specifika för en viss typ 
av församling, eller om de enbart gäller just där. Variationen mellan de svenskkyrkliga 
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församlingarna skulle dock kunna tyda på att färre riktlinjer leder till ökad flexibilitet. Om så är 
fallet, kan man fundera på vad detta för med sig? Leder det till demokratisk process eller blir det 
despoti i smågrupper under en stark lokal individ? En av aktörerna i studien slängde konsekrerade 
smulor ”i smyg”, av rädsla för att någon ska se det. Men eftersom det saknas regelverk, var ju detta 
inte mer fel än något annat, och hade därmed inte behövt ske i hemlighet. Kanske skedde det av 
rädsla för prästen, som sågs som en ledare, vilket märktes i intervjuerna, som blev försiktigare vid 
de tillfällen då prästen kom inom hörhåll. Men hemlighållandet kan också ha skett gentemot 
församlingen utifrån en personlig känsla av vad som är rätt och fel. För att svara på detta hade fler 
intervjuer behövts. 

Samtidigt finns vissa mönster som tycks ha blivit praxis och som slår igenom det oregelbundna och 
flexibla. Detta tyder på att någon form av styrning ändå finns mitt i den individuella smältdegeln. 
De svenskkyrkliga församlingarna och equmeniaförsamlingen återkonsekrerar exempelvis allihop 
oblater utifrån tanken att detta är ”korrekt praktik”, när det i själva verket saknas regler kring detta. 
Eftersom det stift församlingarna ingår i anser det vara praxis att återkonsekrera oblater, så tycks 
denna praxis uppstått i den kropp som stiftet utgör. En tanke kan alltså vara att de lokala 
biskoparnas praktik varit styrande. Men återkonsekreringen kan förstås även vara praxis i andra 
stift. Detta behövs dock beforskas mer för att utrönas. Oavsett detta kan man fundera på 
utbildningens roll när det gäller styrningen av brödets och vinets hantering. Rimligen borde den 
praktik som lärs ut av Svenska kyrkans utbildningsinstitut bli vägledande av nyvigda präster och 
diakoner, som i sin tur influerar stift och församlingar. Men utbildningsinstitutet saknar enligt denna 
studie regler för brödets och vinets hantering. Frågan är enligt den intervjuade kaplanen ”inte helt 
klar” på utbildningsinstitutet (Bråkenhielm 2017). Institutet tillämpar ändå en tydlig praxis där 
konsekrerat vin ska hällas i en piscina och konsekrerade överblivna oblater ska läggas i en oblatask. 
Man säger sig dock inte återkonsekrera oblater. Frågan om vad som sker med de överblivna 
konsekrerade oblaterna kvarstår därmed, och behöver undersökas ytterligare. 

Vilka individer, roller eller grupper är det då som har makten över heligskapandet? Studien visar att 
de olika praktikerna som skapar och upprätthåller helighet i enighet med Douglas teorier, används 
av både lekfolk och specialister. Detta gör att det inte enbart är i rollen som teolog, präst eller 
biskop som man kan bidra till heligskapandet. Det heliga kan lika gärna uppstå i vaktmästares, 
kyrkvärdars och andra församlingsmedlemmars praktiker. Enligt undersökningen tycks alltså 
individer i enighet med Robert Orsi helt enkelt ha makt att ”göra helighet” på sitt eget sätt. Dessa 
kan bestå i att en vaktmästare rensar bort störande bitar av konsekrerade oblater, eller att en präst 
låter bli att tugga på nattvardens hostia. Dessa heligskapande praktiker kan ses som individuella 
riter. I denna individuella praktik tycks människor kunna kliva i och ur sin roll, för att lösa praktiska 
problem utan att förlora dignitet. Ett exempel är när den katolska prästen skaffar hostior på ett sätt 
som inte sker enligt reglerna, eftersom de helt enkelt inte går att följa i Sverige. Religiösa 
människor är helt enkelt praktiska när det gäller hur doktriner ska hanteras (Orsi 2012, 159). 

Men makten att skapa helighet tycks också kunna växa fram ur en hel grupp människor. I studien 
finns exempel på hur lekfolket i den eritreansk-ortodoxa kyrkan höll ett tygstycke för munnen efter 
nattvard för att inte råka ”spotta ut” Kristi kropp och blod. Detta var inte någon dogm, men 
accepterades ändå av närvarande präster och diakoner. Ytterligare en praktik som var norm i 
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equmeniakyrkan och de svenskkyrkliga församlingarna var att spara överblivna konsekrerade 
oblater och sedan återkonsekrera dem vid nästa mässa. Detta stöds inte av några riktlinjer. Ändå var 
det normal praxis i de tre församlingarna, som ett sätt att bibehålla oblaternas helighet. Detta stöder 
Reys teori om att praktiker som uppstår spontant, så småningom kan komma att ses som 
allmängiltiga riter, vilka kan inlemmas i kyrkans liturgier och dogmer (Rey 2012, 94). Utifrån detta 
tycks alltså skapandet av det heliga ske demokratiskt, ibland i grupper och ibland hos individer med 
olika roller. Detta förutsätter dock att de olika praktikerna ses som heligskapande och får status 
utifrån detta. Om individers eller gruppers olika praktiker istället ses som felaktiga utan grund, finns 
snarare risken att det uppstår lokal despoti inom det aktuella religiösa samfundet. Huruvida detta 
blir fallet med de nu undersökta praktikerna får framtiden utvisa. 

3.2 Syftesbesvarande och utblick 
Denna uppsats om praktiker kring kyrkans nattvard stödjer Mary Douglas klassiska teori om att det 
heliga uppstår i samklang med det profana, och att det är i kyrkliga praktiker som hanterar rent och 
orent som känslan av helighet uppstår och upprätthålls. I de undersökta församlingarna hanterar 
människor de i andra fall vardagliga tingen bröd och vin på ett sådant sätt att dessa ting får och 
bibehåller en heligskapande renhet gentemot hotande och orenande anomalier. Detta visar att det 
inte bara är prästernas uttalade instiftelseord som skapar och återskapar helighet inom kristna 
samfund. Även lekfolks och specialisters varierade praktiker tycks på olika sätt kunna bidra. Detta 
kan dock ha att göra med hur man väljer att definiera begreppet helighet. Med en annan definition 
än den som den här studien utgår från, kan eventuellt svaret bli ett annat. 

I enighet med Robert Orsis tankar (2012, 151, 158) tycks dock ändå studien visa att det finns en 
heligskapande möjlighet inte bara hos orden utan också i tingens, individernas och praktikernas 
materialitet. Det är nog självklarheter för många religioner men är intressant eftersom studien utgår 
från kristendomen, som traditionellt anses vara textburen. Om vi förutsätter att helighet är en del av 
det vi kallar religion, så innebär det att den här undersökningens bidrag till den allmänna debatten 
om huruvida kristendomens är en materialitetsbaserad religion eller ej, tycks landa i att dagens 
moderna kristendomen i alla fall delvis bygger på materialitet. 

Den här studien vill också undersöka hur helighetsskapandet kan påverka demokrati och gemenskap 
i religiösa grupper i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet. Tanken är att om helighetsskapandet 
inte binds till särskilda roller eller enbart text, blir det mer demokratiskt, vilket kan gynna den 
kyrkliga gemenskapen. Om man förutsätter att god gemenskap bygger på ett demokratiskt delande 
av makt är det betydelsefullt att se hur maktfördelningen ser ut i religiösa samfund. Med 
utgångspunkt i olika kyrkors praktiker och med bakgrund i teologiska resonemang kring 
gemenskap, försöker den här uppsatsen därför klargöra hur makten att skapa helighet ser ut i ett 
antal kristna församlingar. 

Det kyrkliga helighetsskapandet borde inte dogmatiskt sett enbart vara bundet till instiftelseorden. 
Det gäller även för en protestantiskt luthersk kyrka. Luthers tankar om ubikvitetsläran säger 
visserligen att Kristus genom instiftelseorden nedstiger i vinet och brödet specifik, men hans tankar 
motsäger samtidigt inte ett gemenskaphetsfrämjande heligskapande genom praktik. Görandet och 
den kyrkliga gemenskapen var snarare enligt honom betydelsefulla för ett kristet liv, se punkt 2.2. 
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Enligt teologen Patrik Hagman har trots detta gemenskapen i Svenska kyrkans fått stryka på foten 
till förmån för en prästcentrering, där den som skapar helighet genom instiftelseorden har makten 
(Hagman 2013, 208-209). Men utifrån den här undersökningen tycks han ha fel i detta. Studien 
visar snarare att alla i kyrkan, i enighet med Orsis teorier, bidrar till brödets och vinets helighet. Det 
gäller både vaktmästare, frivilliga, kyrkvärdar och de församlingsmedlemmar som kommer för att ta 
nattvard, exempelvis de som i den eritreansk-ortodoxa kyrkan täcker för munnen efter 
inmundigandet. 

Patrik Hagman tycks heller inte ha rätt i sina tankar om att Svenska kyrkan tappat sin gemenskap 
och samhörighet på grund av att man fokuserar mer på instiftelseorden än på görande. Som tidigare 
skrivits i punkt 3.1 bidrar människor på olika sätt till praktiker som mycket väl kan bli dogmatiskt 
styrda riter i framtiden (Rey 2012, 94). Ett tidigare nämnt exempel är den ortodoxa församlingens 
sätt att hålla ett tyg för munnen efter mottaggandet av Kristi kropp och blod under nattvarden. Ett 
annat är den renande bortplockningen av överblivna konsekrerade oblatbitar, som sker i flera 
församlingar. Att detta sker, kan enligt mig tyda på att den omgivande gruppen har en demokratiskt 
synsätt som främjar gemenskap. Annars skulle dessa rituella praktiker inte fått lov att uppstå. 

Att uppkomsten av dessa nya rituella praktiker tyder på en struktur som gynnar gemenskap stöds 
dessutom av det faktum att vissa av de uppkomna praktikerna tycks ha vuxit fram på grund av 
viljan att sätta känslan av samhörighet och solidaritet främst. Det märks exempelvis i den 
svenskkyrkliga och frikyrkliga praxisen att hämta ickekonsekrerade oblater och dela ut även dem 
under nattvarden, ifall de konsekrerade tar slut och inte går att bryta i fler delar. På sätt och vis blir 
det en rit som hyllar kyrkogemenskapen som en helig enhet som inte får besudlas genom att någon i 
gemenskapen blir utan brödets gestalt. Det är också gemenskaphetsfrämjande skäl som ligger 
bakom det faktum att eukaristins bröd i Svenska kyrkan och frikyrkorna är gluten- och laktosfritt, 
samt att vinet är alkoholfritt. Kanske är det också det skälet som gör att ingen av kyrkorna 
kontrollerar om nattvardsgästerna är döpta, trots att de egentligen måste vara det. 

När lekfolkets egna heligskapande praktiker tas väl emot av de som skapar de lokala religiösa 
ramarna, blir detta ett bevis på att alla är delar av samma kropp. Det blir inom kristendomen en 
symbol för att kyrka som begrepp bör ses som en slags helig gemenskap, vilket är i samklang med 
både Paulus och Luther. Även om de studerade praktikerna kring nattvardens sakrament inte exakt 
är det som Patrik Hagman efterfrågar när det gäller kristna handlingar, så är människors delaktighet 
i det fysiska heligskapandet som jag ser det, en temperaturmätare för kyrkans vilja till gemenskap 
och demokrati i stort. 

Utifrån denna studie verkar alltså den kyrkogemenskap bestående av Guds medarbetare som nämns 
i biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, existera. Därmed tycks också 
teologen och biskopen Martin Modéus redan nu få rätt i sin önskan om en gudstjänstgemenskap 
som är konfessionellt vidgande och utan skarpa gränsdragningar, vilket bör gynna den demokratiska 
processen. 

3.3 Fortsatt forskning om heligskapande praktik och gemenskap 
Eftersom den här uppsatsen baseras på ett brett men tyvärr relativt ytligt empiriskt material, är 
fortsatta studier av de heligskapande praktikerna kring vinet och brödet att önska. Det gäller 
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repeterade besök i de studerade församlingarna som ökar kvaliteten på observationerna, men 
framför studier av fler församlingar inom samma kyrkosamhörighet. På så sätt kan man säkra 
validiteten när det gäller olika praktiker som tycks förekomma inom respektive samfund. Detta 
skulle vara särskilt intressant när det gäller de praktiker som tycks ha blivit praxis, exempelvis 
vanan i de svenkkyrkliga församlingarna att återkonsekrera överblivna konsekrerade oblater. Denna 
praktik kan ju vara vanligt förekommande i fler församlingar och andra stift, men det vet vi inte. 

Det vore också intressant att på ett djupare plan undersöka hur olika typer av invanda 
handlingsmönster har uppstått i de olika församlingarna. Man kan bland annat tänka sig att den 
bröd- och vinhantering som lärs ut på Svenska kyrkans utbildningsinstitut blir vägledande för 
nyvigda präster, som sedan för med sig den inlärda praktiken ut till församlingarna. En 
fördjupningsmöjlighet är därför att fördjupa studierna av sambandet mellan mellan församlingarnas 
praktiker och prästernas utbildning. 

En annan är att fokusera på kopplingen mellan centrala riktlinjer och reell praktik. I den här studien 
säger företrädare för Svenska kyrkans utbildningsinstitut att man sparar överblivna konsekrerade 
oblater i oblatasken. Någon återkonsekrering sker dock inte, och man slänger inte heller oblaterna. 
Frågan om vad Svenska kyrkans utbildningsinstans faktiskt görs med kvarvarande redan 
konsekrerade oblater kvarstår därför som obesvarad. Hela praktiken kring kvarvarande 
konsekrerade oblater tycks osäker genom hela studien. (Till skillnad från det konsekrerade vinet, 
vars hantering ofta tydliggörs rent tekniskt, genom en befintlig piscina i sakristian.) Kanske beror 
osäkerheten på att det saknas riktlinjer kring överblivet konsekrerat bröd, och i det vakuum som då 
uppstår försöker människor göra det bästa möjliga av vardagssituationerna. I detta uppstår olika 
typer av praktiker, som församlingarna till slut tror är dogmatiska rättesnören. Här finns dock en 
stor skillnad mellan de olika samfunden, där den ortodoxa och katolska kyrkans tydliga riktlinjer 
utifrån transubstansationen gör det mycket enkelt för församlingarna att veta hur nattvardsgåvorna 
ska hanteras. Men eftersom den lutherska konsubstansationen inte är lika tydlig i när brödets och 
vinets gudomlighet upphör, skapas otydlighet. Den här studien visar att mer tydlighet har 
efterfrågats, men att detta fortfarande är långt borta, se punkt 2.9. 

Inom Svenska kyrkan skulle man också kunna gå vidare med att tydligt definiera hög- och 
lågkyrkliga församlingar, för att se om och i så fall vad som skiljer dem åt när det gäller praktik. 
Ytterligare en viktig aspekt som vore spännande att undersöka djupare utifrån gemenskaps- och 
maktperspektivet, är om det historiskt funnits fler heligskapande praktiker som har uppstått bland 
församlingsmedlemmar och om och i så fall hur dessa praktiker har tagits emot av samfundets 
specialister. 
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