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Abstract:  

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka Svenska kyrkans bönewebbs böner. Min avsikt 

med min studie är att ta reda på förändringar och likheter som går att finna mellan år 2011 och 

år 2014 i september månad genom att ha läst litteratur och kategoriserat böner som har 

skickats till bönewebben.                             

Svenska kyrkan tillhör lutheransk tro.
1
 På Svenska kyrkans webbsida finns en digital 

bönewebb där besökare kan skicka in en bön och tända ljus. Det går att göra det individuellt 

eller i grupp. På bönewebben finns möjlighet att läsa vad människor ber om. 

Denna uppsats undersöker vad folk ber om och vilka typer av böner som publiceras på 

bönewebben. Min hypotes är att det inte skiljer sig så mycket mellan åren 2011 och 2014 

eftersom det är endast tre år mellan dessa årtal. 

Mina frågeställningar är:  

 Finns det någon skillnad, vid jämförelsen september 2011 och september 2014, 

gällande hur besökarna benämner Gud?  

 

 Finns det några skillnader gällande böneinnehåll på bönewebben, september 

2011 och september 2014?  

 

Slutsatsen är att det finns skillnader mellan september år 2011 och år 2014. Resultatet av 

studien visar att bönerna år 2014 var mer politiskt inriktade än år 2011. I september år 2014 

var det allmänna val. Några önskeböner ville få en bra regering. År 2011 skickades ett större 

antal böner än år 2014.  

På bönewebben går det att finna vilka förändringar som har skett och vilka likheter som finns. 

I studien användes kvalitativ metod som förarbete. Kvantitativ metod i studien är byggd på 

statistik. Komparativ metod används när september åren 2011 och 2014 jämförs.  

Det har tidigare inte skrivits någon hel uppsats endast om bönerna på Svenska kyrkans 

bönewebb under september månad åren 2011 och 2014. 

Sökord på bönewebben: Gud, Fader, Herre, Jesus, förlåt, tack, ber om, bön, ber om nåd, 

förbön, önska, tilltalsnamn, böneutformning, var med oss, tacksam                                            

Sökord på internet: tidslinje, skriva en bön, Svenska kyrkan, bönewebben, vardagsböner på 

nätet 

 

 

 

                                                           
1
 (http://www.svenskakyrkan.se/english) (http://www.svenskakyrkan.se/omoss/defaultaspxid657792) 

http://www.svenskakyrkan.se/english
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The purpose with my essay is to investigate Church of Sweden’s prayer web page during 

September 2011 and September 2014. The purpose is to find out if there are any differences 

or similarities during the year 2011 and the year 2014, in the month of September, by 

examining literature and prayer that people have sent to prayer site.  

The Church of Sweden belongs to Lutheran belief.
2
 On the church of Sweden prayer site there 

is a digital web page where visitors can send a prayer or light a candle. It is possible to do it 

individually or in a group. At the prayer site you can read people`s prayers.  

The Essay investigates what people pray for and what types of prayers that are published on 

the digital prayer site.  My hypothesis is that there should be small differences between year 

2011 and year 2014 since there are only three years between 2011 and 2014. 

My questions are: 

 When comparing September 2011 and September 2014, are there any differences 

concerning the way the web page visitors choose to address God?  

 Are there any changes concerning the content of the prayers when comparing 

September 2011 and September 2014?  

The conclusion is that the difference between year 2011 and year 2014 is that year 2014 was 

more politically oriented than the year 2011 because in the year 2014 there was a general 

election. Some prayers wished for a good government. Year 2011 there were more prayers 

submitted than the year 2014.  

In the church of Sweden digital prayer site you can find the differences which occur and also 

which the similarities are. The method which is used is quantitative method since the essay 

method contains statistics. I also apply comparative method because I am going to compare 

the year 2011 with the year 2014. When I was preparing for the essay I used qualitative 

method as preparation.  

No other person has specifically written an essay about the prayers on the Church of 

Sweden’s prayer site in September year 2011 and 2014.  

Keywords on the prayer site: God, Father, lord, Jesus, sorry, thanks, pray for, pray, blessing, 

intercession, wish, first name, pray formulation, be with us, thankful 

Keywords: Church of Sweden prayer timeline, write a prayer, Church of Sweden, prayer site   

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.svenskakyrkan.se/english, http://www.svenskakyrkan.se/omoss/defaultaspxid657792 

(20150218) 

http://www.svenskakyrkan.se/english
http://www.svenskakyrkan.se/omoss/defaultaspxid657792
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Förord  

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med denna uppsats. Svenska kyrkans personal för att de 

gav oss filen med böner från år 2011 och en präst som besvarade mina funderingar. Jag vill 

också tacka min handledare professor Jörgen Straarup för att han ställde upp och hjälpt mig 

med att få filen från Svenska kyrkan. Tacka professor Jörgen för att du har gett mig förtroende 

att få materialet samt arbeta med filen. Tack professorn för dina råd då de utvecklade 

uppsatsen till det bättre samt all hjälp jag fick av honom. Jag vill tacka lärarna Kajsa 

Sköldvall, Frej Persson och Malin Lööw för att de hjälpte mig med studien. Jag vill tacka en 

civilingenjör student som hjälpte mig med teknikhantering i uppsatsen. Tack till prästen Elin 

Engström. Tack till de som har opponerat på min uppsats för att deras åsikt förbättrade 

kvaliteteten på uppsatsen. 
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Inledning 
Svenska kyrkan har en bönewebb i Sverige där besökare kan skicka in sina skrivna böner till 

webbsidan istället för att uttala bön vilket är ett nytt fenomen. Digitala bönewebben har 

nämnts i media, fler internetfora och webbsidor.
3
 

Reklambyrå Forsman och Bodenfors utvecklade Bönewebben som är en internetsida vars 

syfte är att skicka in bön som framförs anonymt på nätet samt i gudstjänst samt tända ljus.
4
 I 

Svenska kyrkans reklam för kyrkovalet använder kyrkan bönewebben som reklam för valet.                                   

Det går att skicka bön till bönewebben via mobil, dator och läsplatta. Bönewebben har fått 

besökare från 98 olika länder med ca 48 000 besökare och ca 30 000 böner per år. 

Bönewebbens syfte är att ge andlighet på nätet b.la. till de som inte besöker kyrkor.
5
 

Olämpliga böner tas bort. 
6
 

 Bönewebben har varit föreslagen för svenska designpriset i momentet identitet digitalt.
7
  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera bönewebbens böner för att komma fram till svar 

på följande frågor:  

 Vid jämförelsen september 2011 och september 2014 finns det någon skillnad 

gällande hur besökare benämner Gud?  

 

 Har besökarnas böner på Bönewebben förändrats från år 2011 och år 2014 i september 

månad? 

 

    

 

  

                                                           
3https://churchandinternet.wordpress.com/tag/svenska-kyrkan/ (20150116)  
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Forsman_%26_Bodenfors (20150322) 
5 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1170787 (20150110) 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6newebben 
7 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1170787 (20150322) 

https://churchandinternet.wordpress.com/tag/svenska-kyrkan/
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1170787
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Bakgrund 
Svenska Kyrkans digitala bönewebb öppnades tisdagen 2009-08-18 och sju dagar senare hade 

bönewebben fått in 4000 böner av besökare. Det är gratis att skriva sin bön på bönewebben.    

Digitala bönewebben används till att be och tända ljus.
8
 Besökare till bönewebben kan skriva 

sina böner med egna ord och det är upp till var och en om man vill att bönen ska publiceras på 

digitala bönewebben. Bönewebben bekräftar individens inskickade bön med en e-post som 

innehåller två filer, den ena filen innehåller ångerknapp om man skulle vilja ta bort bönen och 

den andra filen är själva bönen som individen har skrivit. 

Jag har deltagit i bönewebbens bönesida genom att ha skickat in en bön och provat på 

funktionerna i bönewebben. Bön transporteras från bönewebben till kyrkan till en grupp på 

Kyrkokansliet som tittar på bönen om den är lämplig eller inte.  

Svenska kyrkan syns mer på internet genom bönewebben och tända ljus. Kyrkopersonalen är 

aktiva på blogg, Twitter och Facebook. Kyrkan är närvarande på internet för att sprida Guds 

ord och för att prata med andra. 
9
  

 

 

Bild 1. Svenska kyrkans bönewebb (ingångssidan) 

 

                                                           
8 (Lindgren 2001:168) (http://be.svenskakyrkan.se/#/) 
9 Amen.se/2009/11/30/kyrkan-maste-lara-sig-natkulturen/  (20150119) 



8 
 

I bild 1 ovan i rutan skriv en bön där kan bedjande skriva en bön. På rutan Tänd ett ljus kan 

bedjande tända ett ljus digitalt. På rutan Böner och ljus på tidslinje där kan besökare se antalet 

skickade böner varje månad. På rutan Böner kan besökare se alla inskickade böner som inte 

bryter mot lagen och som har publicerats på Svenska kyrkan. På rutan Ljus kan besökare se 

tända digitala ljus.                                                                                                                                                                          

På bild nummer 2 nedan kan man se titeln skriv en bön. Under titeln finns en ruta där 

besökare kan skriva in sin bön. Rutan under vilken kyrka kan besökare välja vilken kyrka 

besökare vill att bönen skickas till eller så skriver man inget namn för att det är frivilligt. 

Rutan under heter händelse är frivilligt att fylla i. Besökare kan välja färg på ljus genom att 

trycka på en av cirklarna. Sedan trycker besökare på knappen lägg till din bön. Bönen är en 

kontakt med Gud och man kan tända ett ljus och/eller skicka in en bön via nätet.
10

 Under maj 

år 2014 förnyades bönewebben med en ny version av bönewebben att tända ljus. Det finns en 

grupp inom kyrkorna som läser igenom böner för att hitta de som bryter mot lagstiftningen 

t.ex. kränkande innehåll i bön, de får inte sina böner publicerade. Följande bild visar utseendet 

på Svenska kyrkans bönewebbs formulär där man skickar in sin bön, väljer kyrka, händelse 

och så kan man välja färg på ljuset och bönen, t. ex grön, lila, röd och svart. Sedan trycker 

man på knappen och lägger till sin bön. Bönerna kan innehålla allt möjligt från folkets 

vardagsliv, närstående liv, relationer osv.
11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Svenska kyrkans bönewebbformulär 

                                                           
10 (Lindgren 2001:168) (http://be.svenskakyrkan.se/#/) 
11 http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/bonewebben---skriv-en-bon-tand-ett-ljus (20150117) 

http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/bonewebben---skriv-en-bon-tand-ett-ljus
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Bild 3. Svenska kyrkans bönewebbformulär (efter publicering av bön) 

Bild nummer 3 ovan är bekräftelse att den bedjandes bön har skickats in. Om den bedjande 

vill se sin inskickade bön trycker personen på knappen visa bönen så kan personen se sin bön. 

Under frågan vill du ta bort din bön i framtiden skriv din e-post. Då tas bönen bort.  

Det går att skicka in sin bön till en gudstjänst i någon av de tretton domkyrkorna i Sverige. 

När besökare till bönewebben har skickat in sin bön till en av kyrkorna kommer personens 

bön vara med i gudstjänsten under veckan.  

Det finns publicerade pocketböcker med 292 böner från år 2009-2010. Boken heter Be och 

syftet med boken är att lyfta bönen i samhället samt göra reklam för bönewebben. Varje bön 

berättar om någon händelse i någons liv. De 292 bönerna handlar om familj, vardag, våra liv, 

känslor, gravida, hälsningar till de döda, föräldrar som tackar för att de har fått barn, söker 

partner eller vän, samt tacksamhet över stöd och hjälp av Gud.  
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 Bild 4 är en bild på boken be  

Alla böner i boken kommer från bönewebben www.svenskakyrkan.se/be där kan man skriva 

sin bön eller läsa andras böner. Boken är ett samtidsdokument som berättar om nutid. I boken 

be finns inga namn och inga datum.
12

  Boken kan man köpa i följande kyrkor: 

Odensalakyrkan, Marielundskyrkan och Lugnvikskyrkan. Boken kostar 60 kronor och 15 

kronor av bokens kostnad går till internationella projekt.
13

   

Det finns också ett annat sätt att skicka in bönen på. Enligt Marianne Ejdersten nationell 

kommunikatör i Svenska kyrkan kan individen skicka in sin bön via sms till bönewebben 

också om man vill.
14

  

Inför stundande kyrkoval den 20 september lanserar Svenska kyrkan en unik bönewebb och reklamfilm om bön. Nu kan man sms:a sin 

bön till 71160 BE och se den på www.svenskakyrkan.se/be15 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

Bild 5 sms-bön 

Bild nummer 5 visar en skriven inskickad bön till Svenska kyrkan. Citat som är fetmarkerad 

är reklam för att skicka bön via sms till Svenska kyrkan. Om man vill kan man dela sina böner 

eller andras böner på Facebook och Twitter.
16

    ”Bönen” är reklam för kyrkoval år 2009.
17

 

                                                           
12

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=766598    (20150118) 
13 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=766598    (20150118) 
14 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=717372 (2015-01-10)   
15 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649158 (20150118)  

16 http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/bonewebben---skriv-en-bon-tand-ett-ljus (20150117) 
17

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkovalet_2009 (20150829)  

http://www.svenskakyrkan.se/be
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=766598
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=766598
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=717372
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649158
http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/bonewebben---skriv-en-bon-tand-ett-ljus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkovalet_2009
http://www.svenskakyrkan.se/be
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Svenska Dagbladets tidning har skrivit i en artikel om vilka böner som kategoriseras som 

olämpliga böner t.ex. rasism, hot och sexuellt innehåll. 

Svenska kyrkan har elektroniska filter för att ta bort kränkande böner t.ex. rasistiskt innehåll. 

Kyrkan har personal som noga undersöker alla inskickade böner varje dag och kan göra en 

anmäla på en inskickad bön om den strider mot lagen t.ex. dödshot. Tre veckor efter 

bönewebbens lansering har 11400 böner skrivits in. Enligt instruktionerna till bönewebben får 

varje person skriva hur många böner som helst. Bedjande kan skriva vad personen vill så 

länge det följer Svenska kyrkans regler. Besökare till Bönewebben kan välja att vara anonym 

om de vill.
18

 Om läsaren ser något inlägg som är opassande kan personen anmäla inlägg och 

materialet kan raderas. Kyrkan vill underlätta kontakten med Gud. Enligt Marianne Ejdersten 

har många inskickade böner dubblats på tre veckor år 2009 i september.
19

                                                                          

Kyrkan kontaktade fler nyhetsredaktioner pga. lagar och regler som finns. Enligt BBS-lagen 

från år 1998 om ansvar för elektroniska anslagstavlor ger skyldighet till rasism, 

barnpornografibrott, intrång upphovsrätten och olaga våldsskildring.
20

  

 

 

  

                                                           
18

 svenskakyrkan.se/be 
19 www.svd.se/nyheter/inrikes/rasism-och-hot-pa-kyrkans-bonewebb_3532093.svd    (20150119) 
20 www.svd.se/nyheter/inrikes/rasism-och-hot-pa-kyrkans-bonewebb_3532093.svd    (20150119) 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rasism-och-hot-pa-kyrkans-bonewebb_3532093.svd%20%20%20%20(20150119)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rasism-och-hot-pa-kyrkans-bonewebb_3532093.svd%20%20%20%20(20150119)
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Disposition  
Uppsatsen börjar med abstract, innehåll, inledning, i bakgrund nämns hur individen på olika 

sätt kan skicka in sin bön och mer information om bönewebben. I syfte och frågeställning 

finns det två frågor som jag skall besvara i resultatdelen. I metoddelen beskriver jag material 

som användes t.ex. litteratur och fler forskningsrapporter. När det gäller datainsamling så 

skickade kyrkan en fil med böner för september år 2011. Medan bönerna från år 2014 fanns 

fortfarande på Svenska kyrkans inskickade digitala bönewebb. Tillvägagångsättet beskriver 

hur jag gjorde för att samla information till uppsatsen. Urval är baserad på val av material som 

bönewebben böner, litteratur och fler forskningsrapport. Teoridelen beskriver metoden jag har 

använt i min undersökning. Avgränsning beskriver vad jag har använt som material och 

vilken metod. Dispositionen i min uppsats ger en översikt över vad uppsatsen kommer att 

innehålla. Tidigare forskning berättar om tre forskningsrapporter och undersökningar som har 

gjorts på bön. Dessa tre forskningsrapporter kompenserar vetenskapliga artiklar för att jag 

hittade ingen relevant vetenskaplig artikel om bön. Framtida forskning kan ge förslag på hur 

man kan forska vidare på ämnet bön. I resultat avsnittet visas undersökningen i statistik.  

I diskussionsavsnittet kommer jag att diskutera metoden t.ex. vad kunde ha förbättrats och vad 

gjorde jag rätt i metod och vilka misstag som jag har gjort. I resultatdiskussion kommer jag 

diskutera resultatet och varför resultatet ser ut som de gör. I sammanfattningen kommer en 

kort sammanfattning av resultatet, metod och slutsats. Sedan kommer källförteckning med 

använt material.  
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Teori  

Tankar om bön utifrån kristen tradition   

Det går att förbereda sig inför bön med stödjande åtgärder som anpassas efter varje individ.
21

 

Enligt Wiedel finns det forskning på en grupp bedjande som tycker att Bibeln ingår i bön och 

ses som en lösning på sina bekymmer samt funderingar. De bedjande i studien menar är att 

Bibeln ger motivation till bön där de kan få bönesvar. 
22

          

I kristen tradition ses Bibeln som heligt, under bön läses Bibeln och är en stark grund till 

tolkning. Bibeln ses som Guds skrift och en personlig kontakt med Gud. Bibeln bevisar att 

Gud finns och innehållet i Bibeln påverkar individens vilja att utövning av sin religion.
23

  

Wiedels teori delar in bön i begärande bön, tack bön och lyssnande bön.
24

 Björn Wiedel 

delade upp analys i delar: tradition, tolkning, informanters gudsbild, gudsförhållande och 

förstärkning eller försvagning. Han kom fram till att barndomen och uppfostran kan ha 

påverkat individens syn på bön samt tro. Han menar också att bedjande ser på bönen som 

dialog med Gud. Intervjupersonerna i hans studie kom i kontakt med Gud genom s.k. 

traditionsförmedling.
25

 Viktor Frankl anser att Gud är en vän som bedjande kan prata med.
26

  

Enligt Tomas Lindgrens intervjuer med informanter sa några av de att de kan uppleva 

gudsnärvaro genom koncentration i bön och kan samtala med Gud.
27

 Troende kan uppfatta 

Gud skaparen genom nåden och kärleken.
28

 I bön försöker bedjande be till Gud under fokus 

på Gud. Om bedjande inte fokuserar i bön beror det på att individen tänker på något annat. 

Det är en fördel att tänka på Guds godhet och att gilla Gud.
29

 Det går att träna på att fokusera 

på Gud genom övningar t. ex tänka på ord som symboliserar Gud.
30

 Bedjande vill koncentrera 

sig på Gud och närma sig Gud genom att glömma allt värdsligt. Gud skickar sin ljus, kärlek 

och sin nåd till bedjande som kommer att känna det.
31

 Om man skulle tappa fokus i bön kan 

bedjande börja om på nytt och koncentrera sig på Gud. Bedjande skall be samt tänka på Gud 

att det goda skall ske.
32

 Bedjande skall be så gott de kan, be genom ord om personen vill och 

glömma allt som stör, fokus i bön.
33

 Ibland kan man känna Gud genom frid.
34

 I anden förenas 

Gud med bedjande genom sinnet.
35

 Informanterna i Lindgrens bok ser Gud som far och vän.
36

 

                                                           
21

 Wiedel 1984:269 
22

 Wiedel 1984:116 
23

 Wiedel 1984:270 
24

 Wiedel 1984:216 
25

 (Wiedel 1984:216-217,222)  (Lindgren 2001: 31) 
26 Hillerdal 1988:187 

27
 Lindgren 2001:152 

28
 Rodhe 1989:23 

29
 Rodhe 1989:24 - 25 

30
 Rodhe 1989:26 

31
 Rodhe 1989:27–28 

32
 Rodhe 1989:28 - 30 

33
 Rodhe 1989:30–32 

34
 Rodhe 1989:38 

35 Rodhe 1989: 40  
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Gud bryr sig om troende som följer trosbekännelse och ber.
37

 För att folk skall tro på Gud 

skall missionären föra fram sanningen om Gud och predikaren bör vara någon som man kan 

lita på. Frankl säger att man inte skall göra som andra organisationer som säger att troende 

måste följa en viss kyrka. Bön innebär ett privat samtal mellan Gud och individen. I bön är 

Gud en nära vän som bedjande ber till och genom bönen för troende ett inre samtal med 

Gud.
38

 Personer som är mindre religiösa ser bön som en person som säger några repliker för 

sig själv. Viktor Frankl säger att i alla människor finns det någon religiös del i det omedvetna 

och att alla kan hitta mening med livet.
39

  

Enligt Gunnar Hillerdal bok I drömmen om natten: om uppenbarelse genom drömmar i vår 

tid, från (1982) kunde en kvinna som somnat under bön se Jesus och föra en dialog.
40

 Enligt 

boken i dokument nr 63 fanns en artikel skriven till Dagens nyheter där en kvinnlig lärare 

skrivit i ett brev att hon tror att Gud pratade med henne i drömmen.
41

  

Berndt Gustafssonsforskningsnummer 114 berättar att barn lär sig religiöst beteende genom 

att motivering av inlärning t.ex. söka Gud för trygghet eller nyfikenhet. Inlärning sker genom 

kunskap och vilja.  

Per Beskow skriver att bedjande kan be i ett rum eller i andra platser för att Gud finns överallt 

och ser och vet allt. Bedjande skall be till Gud genom sitt hjärta för att Gud ser igenom varje 

individs hjärta.
42

 Wilfred Stinissen kan jämföras med Beskow då han menar att vi ber Gud i 

överlåtelsebön. Kontemplativ bön innebär att fylla någons själ med en känsla av Gud.
43

 Han 

menar också att när man lever efter Guds vilja då har man inga bekymmer samt att bedjande 

vid behov kan lämna sina behov i Herrens hand. När bedjande inte får något svar så ska 

han/hon förstå att det är Guds vilja.
44

 

Tankar om bön utifrån samhällsvetenskapligt perspektiv  

Tomas Lindgren har gjort forskning om bön där han undersökte bönerfarenhet, 

böneupplevelse och synen på bönen. Han hade till sin forskning valt ut informanter med olika 

tro, olika bakgrund, olika kön och informanterna representerade sig själva i undersökningen. 

Lindgren kom fram till att bakgrunden till bedjande kan vara en förklaring till bedjandes syn 

på bön.
45

  

Enligt Lindgrens bok ger bön trygghet. Lindgren hade intervjuat informanter från olika 

religioner men jag kommer endast nämna kristna informanter åsikt i denna studie. Han skrev 

att några informanter fick sin syn på tro genom kyrkan, sina föräldrar, morföräldrar, 

                                                                                                                                                                                     
36

 Lindgren 2001: 152-153 
37

 Frankl 1997:113 
38

 Frankl 1997:113 - 114 
39

 Frankl 1997:114   
40

 Hillerdal 1982:55 
41

 Hillerdal 1982:134    
42

 Beskow 1998: 107-108 
43

 (Stinissen 2004:133) (Jalics 2009:22) 
44

 Stinissen 2004:27 
45

 Lindgren 2001: 30-31,67 
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farföräldrar, syskon, förebilder och någon händelse som resulterade i förändring.
46

 

Informanterna har olika bakgrund och religioner. I Bibeln ska troende be och de bedjande kan 

fråga Gud om hjälp och annat.
47

  Informanterna utövade sin religion genom deltagande i 

Gudstjänster, läsa Bibeln, undervisning eller via stödgrupper. De kan uppleva Guds närvaro 

genom koncentration i bön och kan samtala med Gud.
48

 Informanterna ser Gud som far och 

vän.
49

 De ber för att i religiösa traditioner samt Bibeln ska man be och man kan fråga Gud om 

hjälp och annat.
50

 Bön är ett band mellan Gud och bedjande.
51

 Under 1870-talet ville forskare 

forska på bön om den botar patienter från sjukdom. Forskare kom överens i sin forskning att 

bön hjälper.
52

 Författaren Viktor Aldrin skrev i sin bok att avsikten med bön är att känna 

hopp.
53

 När troende ber skall bedjande ha avsikten för bön att utföras ordentligt, söka Gud för 

andliga skäl, be för liv och hälsa och andligt förstå Guds vilja.
54

 I Bibeln nämns att bedjande 

skall knäböja sig när de ber, ville erkänna sin synd till Gud, ber för helande och förlåtelse för 

de.
55

 Enligt Matteus evangelium hade Jesus fallit till marken vid bön och Lukas evangelium 

säger också att Jesus föll på knä.
56

 Jesus bad med lärjungarna om bröd och förlåtelse av 

synder.
57

  

I forskningsrapport nummer 86 skrev Berndt Gustafsson den 11 januari år 1970 ett 

meddelande i Dagens nyheter om att Gustafsson ville göra en studie om bön. Det skrivna 

meddelandet sökte frivilliga till att vara med i denna bönstudie och de skulle skicka sina 

skrivna böner till Gustafsson adress. Berndt Gustafsson fick ca 400 skrivna böner i flera brev. 

Han delade in böner som följande 149 böner publicerades som svenska folkets böner på 

Verbum år 1970. Religionssociologiska institutet publicerade några böner i stencil och resten 

lades i arkiv. 
58

 

Berndt Gustafsson har gjort en komparativ studie i sin forskning mellan svenska folket 

inskickade böner via brev, en liten bönbok (Svenska psalmboken) och att bedja idag (203 

böner).
59

 Berndt Gustafsson publicerade sin forskningsrapport själv.
60

 Rapporten nämnde att 

det fanns språkliga skillnader mellan då och nu genom att språket i bönboken är äldre version 

och svenska folkets böner är mer modernare språkmässigt.
61

 I bönboken nämns Gud ibland 

som du.
62

 I en liten bönbok kan bedjaren be om styrka i tron.
63
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53 Aldrin 2011:64 
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58 Gustafsson forskningsrapport år 1970, nummer 86  
59 Gustafsson 1971:1-2 
60 Rapport 1971:1-2 
61 Gustafsson 1971:1-2 
62 Gustafsson 1971:3 
63 Gustafsson 1971: 6 



16 
 

I svenska folkets böner är det sällan som någon börjar sin bön i de följande dig helige Fader, 

himmelens och jordens Herre eller avslutas med något speciellt.
64

 Gustafsson har läst Svenska 

folkets böner och kom fram till att det finns många troende som ser Gud som en far som de 

vill ha en bra vänskap med. Han märkte att i svenska folkets böner är de mer personliga böner 

som talar direkt med Gud om allt och ber för andra som har de sämre ställt.
65

 I svenska folkets 

böner innehåller bl.a. tack bön, bön för anhöriga, krig, fattigdom, problem, samt döden och 

Gud kan lösa allas problem. Bönadressat i en liten bönbok är alltid bestämt (några utvalda 

böner från Psalmboken ca 20 böner). I svenska folket böner är 21 procentenheter ingen 

namngiven mottagare.
66

  Att bedja idag är en samling som skall ersätta kyrkans officiella 

bönesamling.  

Tidigare Forskning 

Tabell nummer 1, år 1970 är bönen riktad till:  

Böneadressat  Svenska folkets 

böner  

En liten bönbok  Att bedja idag  

 

Herre              30 %          70 %         53 %  

Gud  53 %  60 %  58 %  

Jesus 6 %  25 %  21 %  

Anden  2 %  10 %  2 %  

Fler namn  1 % 5 % 3 %  

Ingen namngiven  21 %   4 % 

Not: källa Berndt Gustafssonsforskningsrapport När folket ber, nummer 86 sida 7.                        

Tabell 1 visar böneadressat från några handskrivna inskickade böner från ett antal svenska 

medborgare till Berndt Gustafsson, ca 20 utvalda böner från Psalmboken och en samling från 

bönesamling.   

Tabell 1 visar att böneadressat Herre var vanligast i en liten bönbok och hade högst 

procentenheter med 70 procentenheter. I svenska folket inskickade böner och att bedja idag 

hade böneadressat Gud högst procentenheter. Bedjande talar direkt till Gud för att Gud är en 

god vän. Böneadressat Herre hade näst flest procentenheter. Böneadressat Jesus kom på 

tredje plats. Böneadressat Anden kom på fjärde plats. Böneadressat Fler namn sist. 

Böneadressat Ingen namngiven existerar inte i Psalmboken. I några av Svenska folkets böner 

hade 21 skrivna böner utan böneadressat. I att bedja idag hade 4 procentenheter inte nämnt 

något namn på böneadressat. Sista raden i tabellen ovan står ingen namngiven i bön kan bero 

på avkristning och personen som har skrivit bönen vet inte vilken böneadressat som mottar 

bedjande bön (Gustafsson 1971: 7).  

 

                                                           
64 Gustafsson 1971:5  

65
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Tabell nummer 2, Hur Gud nämns i tre bönesamlingar år 1970:  

Bönadressat  Svenska folket böner  En liten bönbok  Att bedja idag  

 

Fader 24 %  50 % 31 %  

Allsmäktig 3 %  30 %  7 %  

God  14 %   4 %  
Himmelsk, i himmelen kär 5 % 25 %  10 %  

Kär 7 % 20 % 14 % 

Mild, sann, helig, evig 11 % 50 % 37 % 

Inget namn  54 % 25 % 39 % 

Not: källa Berndt Gustafssonsforskningsrapport När folket ber, nummer 86 sida 8.                              

Tabellen nummer 2 visar vad Gud har för andra tilltalsnamn och egenskaper i svenska folkets 

böner, i en liten bönbok och att bedja idag. 

Högst procentenheter hade böneadressat ingen namn i Svenska folkets böner. En liten bok 

hade högst procentenheter i denna böneadressat Fader, allsmäktig, himmelsk i himmelen kär, 

kär och mild, sann, helig samt evig. Lägst procentenheter hade böneadressat God i en liten 

bönbok.    

Tabell nummer 3, Hur Jesus nämns i tre bönesamlingar år 1970:  

Bönadressat  Svenska folket bön  En liten bönbok  Att bedja idag  

 

Kristus  10 %  45 %  23 %  

son, din son  6 %  20 %  15 %  

Herre, vår Herre 2 %  20 %  22 %  

Frälsare  2 %  25 %  9 %  

Annat namn  2 %  10 %  11 % 

Inget namn  84 %  35 %  52 %  

Not: källa Berndt Gustafssonsforskningsrapport När folket ber, nummer 86 sida 8.                                 

Tabellen nummer 3 visar tilltalsnamn och egenskaper till Jesus i svenska folkets böner, i en 

liten bönbok och att bedja idag.  

Högst procentuellt hade inget namn i Svenska folkets böner. I en liten bönbok hade Kristus 

högst procentenheter. Att bedja idag hade inget namn högst procentenheter. Lägst procentuellt 

var delad plats mellan herre, vår herre, frälsare, annat namn i kategorin Svenska folkets böner.  
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Tabell nummer 4, bön om  

Bön om:  Svenska folket böner  En liten bönbok  Att bedja idag  

 

materiella fördelar  11 %  5 %  7 %  

sociala  4 %    
Ideella (ansvar, förståelse)  31 %  20 %  42 %  

Andligt  52 %  95 %  93 %  

Blandat  27 %  5 %  5 %  

Inga  8 %    

Not: källa Berndt Gustafssonsforskningsrapport När folket ber, nummer 86 sida 10  

I tabell nummer 4 hade Andligt högst procentenheter i en liten bönbok. Lägst procentenheter 

hade liten bönbok och att bedja idag i kategorierna sociala och inga. Folk skriver sina böner 

som en dialog med någon de talar direkt med.
67
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Mikael Hanssonsforskning om bönewebben !                                                                     

Den närmaste undersökning är gjord av Mikael Hansson år 2010-5-18 om bönewebben och 

rapporten heter Vardagsböner på nätet. Rapporten undersöker perioden från 2009-8-18 till 

2010-5-14. Sammanlagt blev antalet böner 28100 böner under ca 9 månader. Mikael Hansson 

som skrivit rapporten berättar om vad bönerna i rapporten handlar om. Det kan vara allt från 

glädje, tacksamhet, problem och precis allt som är tillåtet att publiceras enligt lagen.
68

 Det 

visade sig i rapporten att det var mer inskickade böner i augusti 2009 jämfört med augusti året 

därpå.
69

 År 2010 skrev Mikael Hansson en rapport om Svenska kyrkans digitala böner från år 

2009 och år 2010. Han kom fram till att antalet inskickade böner hade högt inskickat antal år 

2009 och hade minskat år 2010. Han skrev allmänt om digitala bönerna t.ex. vad bönerna 

handlar om, vilka böner räknades inte med i undersökningen och vad är orsaken till det. Han 

berättade om kön och ålder. Han kom fram till att antalet kvinnor bad mer än antalet män som 

bad. Tidigare forskning som skrivit om bedjarens syn på bön ser bön som ett samtal med 

Gud.
70

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Under hösten år 2009 fanns redaktion som gick igenom bön för att se vilka är tillåtna enligt 

lag att publicera och vilka följer inte lagen eller är helt enkelt olämpliga t.ex. kränkande eller 

ifrågasättande, svordomar, könsord, rasism och hyllningar till Satan. Olämpliga meddelande 

som attackerar Gud, kyrkan och kristen tro.
71

 I Mikael Hanssons undersökning om 

bönewebben beräknade han en bön för alla de upprepade bönerna räknades inte med, t.ex. jag 

vill ha en toppendag räknas en gång, om det finns fler exakt likadana bön räknas det inte.
72

  

Senaste åren har nätet varit en del av många människors vardag. På Bönewebben kan man 

dela med sig av andliga upplevelser och erfarenhet samt dela med sig till andra läsare. 

Bönewebben gör att deltagare delar med sig av tro och bön som andra kan läsa deras böner.  

Besökare till Bönewebben kan läsa om andras liv på Bönewebben där.
73

 

På grund av att Bönewebben är anonym så kan man inte se vem som har skrivit bön men det 

kan ibland finnas ledtrådar som visar vem det kan vara t.ex. om någon skriver att de vill 

stanna på Naturvetenskapliga linjen betyder det att personen läser på gymnasiet.
74

  

Språket är vardagligt som skrivs på bönerna under 2000-talet och om man vill närma sig Gud 

brukar bedjande skriva snälla snälla eller far fader. Ordet amen och tack fanns i en del böner 

i denna undersökning och under år 2011 samt år 2014. Gud ses som en vän samt en godhet. I 

bönerna förekommer böneadressat Herre som är vanligt och böneadressat Fader förekommer 

i bönerna. Det finns böner som riktas till Jesus. I bönerna förekommer böneadressat frälsare 

samt böneadressat Gud Fader förekommer. Bedjande med en annan tro än kristendomen 

skriver på bönewebben.
75
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70 Lindgren 2001:30 
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Hur ser det ut idag?  

Idag på Bönewebben finns det bedjande från olika religioner som skickar in sina böner till 

bönewebben det märker man när man läser bönerna. Idag år 2015 använder man internet som 

verktyg för att läsa böner eller skicka böner. Enligt internetsida Posk är intresset stort för 

Bönewebben bland unga där de skriver böner till Gud, om livet och frågor. I en undersökning 

visade sig att 45 procentenheter av Sveriges befolkning ber regelbundet. 
76

 

Enligt Mia Lövheim (2004:29) är media ett nytt material som kyrkan vill använda till att 

utveckla tron och att människor börjar praktisera sin tro genom kontakt med kyrkan via dator 

och mobil.
77

 Stefan Gelfgren är forskare och idéhistoriker vid Umeå Universitet forskar om 

helighet i virtuella rum. Han anser att internet tillhör vår vardag därför bör kyrkor använda sig 

av internet. Genom internet går det att finna vänner, jobb i företag, politiska partier, 

intresseorganisationer och kyrkan. Kyrkans avsikt med internet är mission, sprida sitt budskap 

till andra, bygga vänskap genom sociala medier och kyrkan bli mer närvarande på internet.
78

  

 

 

                                                           
76 http://intra.posk.se/viewNews.do?NewsID=0300 (20150125).  

77 Lövheim 2004:31,43-45 
78 amen.se/2009/11/30/kyrkan-maste-lara-sig-natkulturen/(20150119). 
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Metod och Material  

Studien utfördes med komparativ metod, kvantitativt metod och kvalitativ metod. Metoden är 

komparativ metod för att jämföra september månad år 2011 och år 2014 för att motsvara 

syftet. Valet av kvantitativ metod grundar sig i att uppsatsen är baserad på en undersökning 

om digitala böner som skall visas i statistik d.v.s. i procent.   

Undersökningen är baserad på kvantitativa metoder för att metoden består av matematisk 

grund både när det gäller insamling av data, analysen av den och resultatdelen är baserad på 

statistik. Kvantitativa metoder och analys är ordentliga och lätta vid jämförelse när det gäller 

t. ex eget metodval samt analysresultat med andras och detta förtydligar resultatet till läsare.
79

  

För att redovisa resultat i statistik så måste detta göras på ett ordentligt sätt. Detta ska anpassa 

variabelns egenskap. Ett variabel är kvantitativ när värdena på den handlar om något 

mätvärde så som t.ex. kön, ålder eller civilisation samt när variabel visar numerisk värden.
80

 

En variabel är en siffra eller fler siffror.
81

  

Komparativ metod användes till att jämföra år 2011 med år 2014. Jämförelse syftar på att visa 

likheter och skillnader om bönewebbens böner samt tabeller. Det är ett vanligt sätt för att 

kunna förklara en händelse.
82

 

Datainsamling 

Svenska kyrkan har en digital bönesida som innehåller bön som folk kan skriva i samt skicka 

in sina böner till Bönewebben eller tända ljus. Just nu på Bönewebben finns alla böner under 

år 2014 så man kunde se september månad. Det blev september månad för dess position är 

ungefär i mitten mellan sommaruppehåll och julen. I september månad var fjärde år finns det 

val och senaste valåret var år 2014.  

Studiens material samlades in dels via bönewebben när det gällde böner för september månad 

år 2014 och dels via e-post då jag fick in materialet för september år 2011. Det sistnämnda 

materialet fick jag via e-post från kyrkan för att den inte var längre publicerad på 

Bönewebben då den var lite gammal.  

Resultatdelen är baserad på färdigskrivna böner som jag använde till undersökningen som går 

ut på att kategorisera samt beräkna antal titlar på Gudsnamn som t. ex Gud, fader, samt på 

böner som t. ex önskebön och nåde bön. Till det använde jag filen som kyrkan hade skickat 

som jag öppnade och kategoriserade titlar och böner genom siffror i Excel-programmet.  

Jag valde böner för september månad för år 2011 och år 2014 för att kunna jämföra de båda 

månaderna. De böner som användes var från bönewebben från svenska kyrkan. 

Bönewebben används av b.la unga där de skriver böner till Gud som kan vara frågor eller 

böner. I en undersökning var resultatet att 45 % av Sveriges befolkning ber jämnt.  
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Enligt Stefan Gelfgren bör kyrkan moderniseras genom att använda sig av media samt internet 

där de kan framföra sin tro, praktisera sin tro, bygga vänskap och mission.
83

    

Tillvägagångssätt  

Det började med att jag googlade inne på Svenska kyrkans webbsida och såg en webbsida 

som heter Bönewebben vilket lät intressant. Sedan tog jag kontakt med de ansvariga för 

bönesidan. De gav mig tips via e-post att ta kontakt med Kyrkokansliet i Uppsala via e-post 

för att få böner från tidigare år.  

Min handledare fick ta kontakt med redaktörerna på Svenska kyrkan som har hand om 

bönerna. För att vi skulle få filen fick vi lova att inte leta efter skandaler och vi fick förtroende 

av redaktörerna att ta del av innehållet. Vi har gått med på att vara ett filter och vi skulle 

skydda identiteten på de som skrivit bönerna på Bönewebben. En anställd från kyrkan 

skickade filen med bönerna för september år 2011 till min handledare via e-post medan böner 

från år 2014 fanns publicerade på Svenska kyrkans digitala bönewebb.
84

   

Jag har valt bort böner som är skrivna på finska eftersom jag inte kan det finska språket, samt 

jag valde bort andra böner som innehåller grova svärord eller olämpligt innehåll. Jag skickade 

e-post till flera präster och till min handledare för att få exempel på hur böner skall 

kategoriseras d.v.s. önskebön eller annat för säkerhets skull och för att kunna ge rätt kod till 

bönerna i programmet Excel. ”Filen med böner från år 2011 placerades i programmet Excel, 

jag läste igenom varje mening och skrev mina egna siffror på titlar och böner t.ex. Gud 

nummer 1 och Fader nummer 2 osv. När jag kategoriserat färdigt med siffror kunde inte Excel 

programmet beräkna två siffor med kommatecken emellan i samma ruta t. ex Gud 1 och 

önskebön 1, då blev det numret 1,1 och då gick det inte. Så jag fick räkna själv. För att uppnå 

rätt resultat räknade jag alla kategoriernas siffror flera gånger innan jag skrev in resultatet i 

tabeller i resultatdelen.  

Digitala böner för år 2014 september som fanns publicerade på Svenska kyrkans digitala bön-

sida, läste jag de och skrev ner dem på papper. Sedan kategoriserade jag bönerna till t.ex. 

Gud, Fader samt olika böner så som t. ex önskeböner o s v. Kategorierna för både år 2011 och 

år 2014 hade samma siffror så om Gud kategori år 2011 fick siffra 1 så fick Gud kategori år 

2014 siffra 1. Sedan räknades de flera gånger för att sedan skriva resultatet i tabeller i resultat 

delen. Jag har använt mig av miniräknare när jag räknade procenttal.”  

Jag sökte ordet digital bönewebb på Google och fick upp Svenska kyrkans hemsida. Så jag 

provade med att omformulera sökordet till digital bönewebb i världen och jag fick upp 

webbsidor om Svenska kyrkans bönewebb. Jag ändrade sökord på internet till prayer site och 

fick upp en del engelskspråkiga webbsidor vars syfte är t.ex. bön 

[http://www.cbn.com/spirituallife/PrayerAndCounseling/index.aspx](20150117). Vilket drar 

slutsatsen att Svenska kyrkan är ensam i Sverige som har en digital bönewebb som bedjande 

kan skicka in sina skrivna böner samt tända ljus digitalt. 

                                                           
83 (Lövheim 2004:31,43-45) (amen.se/2009/11/30/kyrkan-maste-lara-sig-natkulturen/)  
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Urval                                                                                                                                                  

I resultatdelen använde jag mig av Bönewebbens böner år 2009-2010 i rapporten på bilden 

nedan, digitala böner år 2011 fanns i filformat och år 2014 på Svenska kyrkans bönewebb.  

 Jag valde bort böner som var på finska då jag inte förstår dem och andra böner som var 

olämpliga.
85

 De exkluderade bönerna är fördelade på 284 böner för september år 2011 och 33 

böner för samma period år 2014. 

Jag har valt tre skrivna forskningsrapporter om bön för att beskriva tidigare forskning. Det 

finns mycket litteratur som beskriver om bön och jag har läst b.la. en bok skriven av Tomas 

Lindgren som var baserad på flera intervjuer med olika personer om bön.
86

  

Motivering för användning av indelningen i tabell i resultatdelen är pga. att i tidigare 

forskningsrapporter fanns det ungefär likadan indelning av böner och det såg så strukturerade.  

Varje gång jag hade mina funderingar brukar jag skicka e-post med frågor till Svenska 

kyrkan.  

Jag kategoriserade några böner, t.ex. förbön eftersom ordet förbön stod i några skrivna 

bönerna på Bönewebben. Några böner kategoriserade jag som nådebön för att ordet nåd stod i 

bönen. Andra slag av bön är klagomål och frågor. Nådebön är nåd för bedjande eller andra 

personer.   

I Excel-programmet fanns sparade böner från år 2011 och det finns en knapp som heter sök. 

Jag skrev ett ord, t.ex. mormor eller namn, t.ex. Felix i rutan sök och fick upp böner. Så läste 

jag igenom för att se om de fanns upprepningar av samma bön. Om det fanns skrev jag ner 

radnummer i Excel på papper och tog bort bönen.  År 2011 beräknades och kategoriserades 

för sig självt. År 2014 beräknades och kategoriserades för sig självt. 

Efter kategoriseringen raderade jag materialet som jag fick av min handledare på e-post för att 

skydda det materialet. 

Avgränsning  

Jag har begränsat mig till Svenska kyrkans bönesajt. Den skrivna rapporten av Mikael 

Hansson som jag fått av kyrkan har ingått i uppsatsen. Jag har begränsat mig till september 

månad år 2011 och år 2014.  Jag ska använda mig av kvantitativ metod för att komma fram 

till statistiskt resultat och komparativ metod på åren 2011-2014 september. Kvalitativ metod i 

förarbete. Jag har avgränsat mig till litteratur, forskningsrapport och bönewebben.  

Jag har valt att endast jämföra de i rapporterna som svarar inom mina frågeställningar när det 

gäller forskningsrapporterna från år 1970, 1974, 2009–2010. Mina frågeställningar skiljer sig 

lite från frågeställningar i de tre forskningsrapporterna.  

År 2010 kom inte med i min undersökning för att Svenska kyrkan redan har skrivit en rapport 

om år 2010. Då bestämde jag mig för att använda år 2011 för att året hade 3 år avstånd från år 

2014 som kan bidra till bättre resultat.  

                                                           
85

 Olämpliga böner som inte publicerats beror på kränkande innehåll, ifrågasättande meddelande som inte ses som bön pga. sin karaktär, 

rasism, svordomar, könsord och kränkande innehåll som skitsnack om namngivna personer. Inskrivna böner med en bokstav på en lång rad 
tas inte med. Om exakt samma bön har skrivits in på bönewebben mer än en gång kommer denna bön att räknas en gång i resultatet.  
86 Lindgren: 2001, en bön som akt och erfarenhet; en religionspsykologisk studie av bönens uttryck förutsättningar och funktioner i en 

muslimsk och kristen kont.ex.t  
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Resultat  

I följande avsnitt kommer först att gå igenom namn som ingår i de 6 kategorier Gud, fader, 

herre, Jesus, fler namn (kombination) och Annat. Sedan kommer en tabell över böneadressat 

fördelning i böner. Precis efter kommer en tabell över bönetyper fördelning på bön. Sist 

kommer en tabell med kombination av böneadressat och bönetyper. Siffrorna i tabellen är i 

procentenheter förutom bokstav N.   

Gud betecknas som:  

 God                                                         

 Snällaste bäste Gud 

 Snälla Gud 

 Snälla gode Gud 

 Min käre Gud 

 Min Gud 

 Min bäste vän Gud 

 Käre underbara Gud 

 Älskade Gud 

 Underbara Gud 

 Käre gode Gud 

 Gode himmelsk Gud 

 Dear lord  

 Älskade underbara Gud  

 Dear god  

 Käraste Gud  

 Dig käre Gud 

 Gode Gud  

 Skapare  

 Min kära Gud  

 Lord  

 Gud  

 Gud du är allsmäktige, allvetande allgode. Du är kung över himlen och över jorden 

och din makt i evighet.  

 Herre gode Gud  

 Käre gode Gud i himmelen 

 Käre Gud, herre över himlen  

 Älskade pappa Gud  

 Gode underbara Gud  

 Gud du store  

 Helige gud  

 Käre gud  

 Gud ! Gud!   
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 Kära fina gode gud   

 Käre Gud, min skapare och vägvisare  

 Allrakäraste Gud  

 Min älskade Gud  

 Stora gud  

 Gud du är störst och kapabel av allt  

 Herre min Gud   

 Gud min skapare  

 Guds goda ande  

 Käre käre gud  

 Herre du store allsmäktige gud  

 O store gud  

 Gud min allra käraste gud  

 Gode himmelsk gud  

 Min kära gode gud  

 Käre, store gud  

 O herre min gud  

 Gudomlig  

 Creator  

 Stora trygga Gud  

 Min bästa vän Gud  

 Gud skapare  

Herre betecknas som:  

 Min Herre  

 Käre Herre  

 Herre  

Fader betecknas som:  

 Himmelsk Fader  

 Käraste Fader 

 Far  

 Älskade Fader 

 Father  

 Helige Fader 

 Käre himmelska Fader 

 Ärade Fader 

 Käre Fader 

 Gode Fadern 

 Herre min fader  

 Fader vår som är i himlen  

 Käre gode fader  
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 Allsmäktige fader  

 Kära himmelsk fader i himlen  

 Käre far  

 Fader vår  

 Snälla far i himlen  

Jesus betecknas som:  

 Jesus Kristus  

 Sonen  

 Snälla Jesus 

 Milde gode Jesus 

 Käre Jesus frälsare  

 Käre Jesus 

 Frälsare  

 Hjälparen  

 Käre älskade Jesus  

 Herre Jesus  

 Isa  

 Herre min Jesus 

 Kristus  

 Jesus Kristus, vår herre, guds son  

 Älskade Jesus  

 Kära herre Jesus Kristus Guds son  

 Käre söte Jesus  

Fler namn   

 Gud vår Fader 

 Gud min allra käraste Gud, Jesus Kristus 

 Käre Gud Fadern   

 Fader Gud  

 Gud Fader  

 Gode Gud och käre Jesus frälsare  

 Herre Gud Fader  

 Käre herren Sebaot käre Jesus käre helige ande  

 Gode gud och Jesus  

 Käre Gud käre Jesus 

 Herre min Gud herre min Jesus   

 Gode Gud, Jesus Kristus och alla änglar  

 Älskade gud fader  

 Gode gud och käre Jesus frälsare  

 Jesus och helig ande  

 Käre gode gud älskade fader  
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 Gode gud och din son Jesus Kristus  

 Gud fader son och helig ande  

 Käre Gud, min fader i himlen 

 Älskade Gud, fader  

 Gud min fader, kära Jesus  

 Gud, herren Jesus och min änglamamma  

  Gud fader i himlen  

 Min gud, Jesus Kristus 

 Herre, min gud, fader, du allsmäktige  

 Käre gud och allvetande fader  

 Gode gud vår fader i himmelen  

 Gud fader i himlen  

 Herregud  

Annat  

 Mästare  

 Vakare  

 Helige ande  

 Högre makt i universum  

 Ledsagare  

 Den helige anden  

 Himmelsk härskare  

 Ärkeängel Mikael  

 De högsta makter  

 Älskade  

 Alla er  

I tabell nummer 5 nedan är det september år 2011 och 2014 böneadressat tabellen visar vilka 

bönadressat i bön som bedjande skriver i sina böner till.  

Tabell nummer 5 vem vänder sig bönen till?  

År  2011                          procent 2014                       procent  

Gud                                            55 51 

Herre  14 10 

Fader 10 5 

Jesus 10 11 

Flera namn  0,22 3 

Ingen namngiven  10 13  

Annat  0,50 7 

Summa  100 100  

N 2296 762 

Not: källa Svenska kyrkan Bönewebb  



28 
 

Enligt tabell nummer 5 nämns Gud mer år 2011 med 4 procentenheter än år 2014 i bön. 

Böneadressat Herre nämns mer år 2011 med 4 procentenheter än år 2014 i bön. Ordet Fader 

nämns mer år 2011 med 5 procentenheter än år 2014 i bön. Ordet Jesus nämns mer år 2014 

med 1 procentenhet jämfört med år 2011 i bön. Ordet fler namn nämndes mer år 2014 med 

2,8 procentenheter jämfört med år 2011 i bön. Ordet ingen namngiven var mer år 2014 med 

6,5 procentenheter jämfört med år 2011 i bön. Vanligaste ordet var Gud i bön. Minst var 

böneadressat fler namn (t.ex. treenigheten) i bön.   

Tabell nummer 6 vilka bönetyper förekommer?      

År  2011                          procent   2014                        procent  

Tackbön  27  

 

  20 

Förlåtelsebön                                             5  3 

Nådebön  2 0,4 

Önskebön  63  74 

Förbön  0,3 0,3 

Annat slag av bön  3 2 

Summa  100 100  

N 1731 711 

Not: källa Svenska kyrkan bönewebb 

Enligt tabell 6 bad bedjande mer tackbön år 2011 med 7 procentenheter jämfört med år 2014 i 

bön. Förlåtelsebön bads mer år 2011 med 2 procentenheter jämfört med år 2014. Nådebön 

bads mer år 2011 med 1,6 procentenheter jämfört med år 2014. Önskebön hade ökat med 9 

procentenheter år 2014. Förbön var ingen förändring. Annat slag av bön hade minskat år 2014 

med en procentenhet.     

 

Tabell nummer 7 Bönetypers förhållande till böneadressat år 2011 i procent  

Böneadressat  Tackbön Förlåtelsebön Förbön Nådebön Önskebön Annat  

Gud 45 42 50 58 51 50 

Fader 5 2  17 4 6 

Herre  11 14 17 17 12 6 

Jesus 15 18  8 10 7 

Fler namn   4 2   4 1 

Ingen namngiven 15 22 33  17 28 

Annat  5    3 3 

Summa  100 100 100 100 100 100 

N 441  50 6 12 1197 101 

Not: källa Svenska kyrkans bönewebb  

Kategorin annat innebär frågande bön t.ex. Varför Gud har inte bönhört bön? Ett annat 

exempel på kategorin annat är klagomål.  
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I tabell nummer 7 för år 2011 var vanligaste böneadressat Gud i all form av böner. Näst 

vanligaste var böneadressat ingen namngiven i all form av bön. På tredje plats kom 

böneadressat Herre i all form av bön. På fjärde plats kom böneadressat Jesus i all form av 

bön. På femte plats kom böneadressat Fader i all form av bön. Ovanligaste böneadressat var 

fler namn och annat i all form av bön.  

Vanligaste bönen är böneadressat Gud och Nådebön i procentenheter. Ovanligaste bönen var 

böneadressat annat i förlåtelsebön, förbön och nådebön. På delad plats finns Ingen namngiven 

på nådebön. Förbön var ovanligast i böneadressat Jesus, Fader och fler namn.   

Flest Tackbön var riktade till böneadressat Gud. Sedan kom Jesus och ingen namngiven. 

Sedan kom böneadressat herre. Sedan kom böneadressat fader och annat.  

Förlåtelsebön riktade till böneadressat Gud. Sedan kom ingen namngiven. Sedan kom Jesus. 

Sedan kom Herre. Sedan kom fader och fler namn. Annat var tomt.  

Förbön till böneadressat Gud var flest. Sedan kom ingen namngiven. Sedan kom herre.  

Nådebön riktade till gud var flest. Sedan kom Fader och Herre, sedan Jesus. 

Önskebön riktad till Gud var flest. Sedan kom ingen namngiven, tätt följt av herre, Jesus. 

Fader och fler namn. Tät följt av annat.   

Annat riktad till Gud, sen ingen namngiven, Jesus. Sedan kom fader och herre. Sedan annat. 

Sist kom fler namn. 

Tabell nummer 8 Bönetypers fördelning på böneadressat år 2014 i procent  

Bönadressat Tackbön  Förlåtelsebön  Förbön  Nådebön  Önskebön  Annat  

Gud  50 14  14 86 54 65 

Fader 5    4   

Herre  11 6     13   17 

Jesus 17 5 29 14  11   

Fler namn   3 1     4   

Ingen 

namngiven 

12        4 57  13  17 

Annat  2      1   

Summa 100   100  100 100 100  100 

N 241 30      7 7 697 23 

Not: källa Svenska kyrkans bönewebb  

Tabellen ovan visar bönetyper relaterad till namn i procentenheter för september år 2014  

Kategorin annat innebär frågande bön t.ex. Varför Gud har inte bönhört bön? Ett annat 

exempel på kategorin annat är klagomål.  

Enligt tabell nummer 8 visar Resultatet att Gud hade högst procentenheter i nästan all form av 

bönetyper t.ex. tackbön, nådebön, önskebön, annan bön och förlåtelsebön.                                                                        

Lägst antal var bönetyper annat i all form av bön.                                                                          
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Tabell nummer 9 Tackböner och Önskeböner fördelning på bönadressat 2011 och 2014 

procent  

 Tackbön  Tackbön  Önskebön  Önskebön 

Böneadressat  år 2011  år 2014  år 2011  år 2014  

Gud 45 50 51 54 

Fader 5 5 4 4 

Herre  11 11 12 13 

Jesus 15 17 10 11 

Ingen namngiven  4 12 4 13 

Fler namn   15 3 17 4 

Annat  5 2 3 1 

Summa  100  100 100 100 

N 441 241 1197 697 

Not: källa Svenska kyrkans-Bönewebb  

Tabellen nummer 9 illustrerar önskeböner och böneadressat år 2011 och 2014 i bild nummer 

7.  

                                   
Not: Svenska kyrkans bönewebb  

Bild 7 Önskebönernas fördelning på adressater år 2011 och 2014  

Önskebön rikta till Gud var mer populärt år 2014 än år 2011 med 3 procentenheter. Önskebön 

riktad till Fader var likadan mellan år 2011 och år 2014. Önskebön riktad till Herre hade ökat 

med 1 procentenhet. Önskebön riktad till Jesus hade ökat med 1 procentenhet. Önskebön till 

ingen namngiven hade ökat med 9 procentenheter. Önskebön hade i fler namn minskat med 

13 procentenheter. Önskebön till annat hade minskat med 2 procentenheter.  
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Bild 8 Tackbönernas fördelning på adressater år 2011 och 2014   

Enligt tabell 10 var det mer populärt med tackbön år 2014 än år 2011 med 5 procentenheter. 

Tackbön riktad till Fader var likadan i procentenheter i båda åren. Tackbön riktad till Herre 

var likadan i procentenheter i båda åren. Tackbön till Jesus var mer populärt år 2014 än år 

2011 med 2 procentenheter. Ingen namngiven var mer populärt år 2014 än år 2011 med 8 

procentenheter. I tackbön var fler namn mer populärt år 2011 än år 2014 med 12 

procentenheter. Tackbön riktad till annat var mer populärt år 2011 än år 2014 med 3 

procentenheter. 
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Resultatdiskussion och analys  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om besökare som skriver till Bönewebben har börjat 

ändra på tilltalsnamn på Gud eller är det statistiskt samma för Gudsnamn från år 2011 som år 

2014. Om det som folk ber om har det förändrats från år 2011 till år 2014. 

Vad kan skillnaden mellan år 2011 och år 2014 bero på? 

Bönekaraktärens förändring kan bero på att under september månad år 2011  

(7 september) dog Tre kronors ishockeymålvakt Stefan Liv i en flygolycka. 

(11 september) det var tio år sen tvillingtornen World Trade Centre föll. 

(23 september) Palestinska myndigheten ansöker om medlemskap i FN.
87

  

Oljeutsläpp vid Tjörn där man fick städa stränder, stenar och klippor (sep 2011). 
88

  År 2011 

hade Svenska ambassaden en minnesceremoni 50 år för Dag Hammarskjölds 

generalsekreterare för FN. 
89

 Han dog i en flygolycka år 1961.  

Det var kanske en händelse rik år (2011) som låg bakom de höga antal inskickade böner under 

denna period. 

År 2014  

I september månad år 2014 var det riksdagsval, kommunval och landstingsval vilket märktes 

på inskickade böner till bönewebben.  

(2 sep) Eu fryser ut Ryssland. 

(3 sep) Vapenvila mellan Ukraina och Ryssland.  

 (13 sep) USA förklarar krig mot ISIS. Många visar intresse för Syrien pga. att de vill ha oljan 

och gaskällorna som finns i Syrien.
90

 Syrier har fått utstå krigsbrott och lever under svårt 

förhållande d.v.s. de lever fattigt i flyktingläger i olika länder.
91

  

(14 sep) val i Sveriges riksdagsval, landstingsval, kommunval, ny regering och SD blev tredje 

största parti. 

(28 sep) Estoniakatastrofen som hände för 20 år sen uppmärksammas. 

(29 sep) Urban Ahlin blir vald som talman i Sveriges riksdag.
92

 

Enligt en prognos i diagram och tidslinje hade år 2011 ca 1155 böner och år 2014 ca 776 

böner.
93

 Gemensamt hade september månaderna under både 2011 och 2014 en position uppåt 

i kurvan i denna prognos. På Svenska kyrkans digitala bönewebb finns en tidslinje (en sida) 

som visar antalet inskickade böner varje månad under år 2011 fram till år 2015. Resultatet 

                                                           
87 Sv.wikipedia.org/wiki/2011   (20150117) 
88 www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage_73025.aspx (20150117) 
89 www.regeringen.se/sb/d/14662/a/174042        (20150117) 
90 https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien/Naturtillgangar-Energi (20150207) 

http://politikochmellanostern.blogspot.se/2011/11/onskad-oljeledning-bakom-krigshetsen.html (20150207) 
91 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19955135.ab (20150207) 
http://www.mediemission.org/nyheter/11-mellan-oestern/238-krisen-i-mellanoestern-med-de-drabbades-oegon (20150207) 
92 Sv.wikipedia.org/wiki/2014 (20150117) 
93 be.svenskakyrkan.se/#/tidslinje (20141001) 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage_73025.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/14662/a/174042
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien/Naturtillgangar-Energi
http://politikochmellanostern.blogspot.se/2011/11/onskad-oljeledning-bakom-krigshetsen.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19955135.ab
http://www.mediemission.org/nyheter/11-mellan-oestern/238-krisen-i-mellanoestern-med-de-drabbades-oegon
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visar att antalet böner har minskat om man jämför varje månad med respektive månad i andra 

år. Resultatet visar också att antalet tända ljus har minskat för varje månad jämfört med 

respektive månad i andra år.
94

  

Jag har också märkt i den här undersökningen att antalet böner på Bönewebben har sjunkit för 

september år 2014 jämfört med år 2011.  

Böneadressat 

Den här undersökningen visade att böner riktade till Gud och Herre hade minskat med 4 

procentenheter under september år 2014.  Medan de böneadressat som hade ökat under 

samma period var bön riktade till Jesus med 1 procentenhet, Fler namn hade ökat med 3 

procentenheter, Ingen namngiven hade ökat med 2 procentenheter och Annat hade ökat med 6 

procentenheter. Det finns likheter med att Aposteln Paulus använde ordet Herre och i bönerna 

nämns ordet Herre.
95

  

På Bönewebben går det att se vilka böneadressat som folk har skrivits in i digitala böner år 

2014. Det finns de som har använt böneadressat Jesus. Det finns de som använde sig av 

böneadressat Fler namn och det visar på att dem tror på treenigheten. Andra använde 

böneadressat Ingen namngiven vilket speglar att dem skickade sina böner men skrev inte klart 

och tydligt till vem de ber till. Det finns också andra insändare som använde andra 

böneadressat som Annat, Mästare och Vakare. Det finns de som önskar att andra bedjande ber 

för dem och kan ha fler orsaker till det. 

I Bönewebben fanns det personer som har skickat in sin bön där de skrivit Guds namn eller 

olika titlar på Gud och fortsatt skriva in om det de bad för. Men det fanns andra individer som 

hade skickat in en bön och skrivit så ” om du finns Gud” och ”högre makt så behöver familjen 

… hjälp med sina problem”. Detta visar bl.a. på att det finns personer som är tveksamma om 

Guds närvaro, då de skriver t. ex och om du finns. I resultatet kom det fram att böneadressat 

Annat hade ökat med 6 procentenheter under september år 2014.  

Ökningen av böneadressat Jesus, Fler namn, Ingen namngiven, Annat kanske kan bero på att 

individen känner mer närhet till dem nämnda mottagaren av bönen, vilket gör att dem 

försöker tala direkt till. Trots att denna nämnda böneadressat steg under september år 2014, så 

var böneadressat Gud det mest använda bönadressat som man ber till under båda år 2011 och 

år 2014. 

Bönetyp 

När det gäller böner så kom jag fram till att Tackbön minskade med 6 procentenheter under 

september år 2014. Även Förlåtelse bön har också minskat med 2 procentenheter under 

samma period. Sist var det Nådebön som hade minskat med 1 procentenhet samt Annat slag 

av bön som hade minskat också med 1 procentenhet under samma period. Den bön som ökade 

mest under samma period var Önskebön som steg med 11 procentenheter. Medan Förbön 

hade ingen förändring alls. 

                                                           
94 be.svenskakyrkan.se/#/tidslinje  (20141001) 
95 Lindgren 2001:169 
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Jag tycker att det finns likheter med resultatdelen och Lindgrens bok när det gäller att folk 

önskar sig att saker skall hända eller få sin önskan uppfylld.
96

 För att resultatet visade att de 

flesta insända böner var önskeböner som egentligen handlade om allt möjligt. Det visar 

kanske på att folk är mer framåtriktade och tänker mer på sina önskningar än någonting annat 

så som t. ex förlåtelsebön. 

Resultat i denna studie visade att förlåtelsebönen minskade med 2 procentenheter under 2014.  

Det kanske kan bero på att insändare till bönewebben inte prioriterade förlåtelsen lika mycket 

nuförtiden. Bönen kan variera genom tiden beroende på hur det ser ut här i Sverige och ute i 

världen 

Bönetyp i relation till bönadressat 

Resultat för september år 2011 visade på att alla böner i relation till böneadressat Gud var 

högst (45 % - 51 %).  Lägst var Förlåtelse bön och i relation till Fler namn samt till Annat.  

Medan resultatet för samma månad under år 2014 visade på att det var fyra böner i relation till 

böneadressat Gud som var högst. Dessa böner är Tackbön med 45 procentenheter, Nådebön 

med 86 procentenheter, Önskebön med 45 procentenheter, samt Annat med 65 procentenheter. 

Sedan förbön i relation till ingen namngiven med 57 procentenheter som var högt. Efter det 

kom Förlåtelsebön relaterad till Herre med 29 procentenheter.  

När det gäller bön i relation till böneadressat i denna studie visade sig att förlåtelse bön i 

relation till böneadressat annat och fler namn var lägst under år 2011. Under år 2014 blev 

önskebön relaterad till böneadressat annat som var lägst. Det betyder att de inskickade böner 

på bönewebben förändrades från förlåtelse bön till att bli önskeböner i relation till 

böneadressat annat som hade lägst antal procent.  

Detta betyder att förlåtelsebön som skickades in till Bönewebben ökade till böneadressat 

Herre istället för Gud år 2014. Medan Förbön var i relation till böneadressat ingen namngivet 

som ökade istället för böneadressat Gud. När vi tänker på böneadressat Gud i början av denna 

undersökning så visade det sig att det minskade lite under år 2014 vilket visar sig även när det 

gäller bön riktade till Gud. Enligt den kristna trosbekännelsen finns Gud som de tror på. 

Enligt (5 Mos 33:27) finns Gud som styr över världen.
97

 I Apostlagärningarna berättas om 

helig ande som hjälper folk i nöd.
98

  

Tomas Lindgrens bok
99

nämner att han ser Gud som far samt vän. Detta visar att det finns 

likheter med några böner som har skrivits till bönewebben att folk kallat Gud för fader, far 

och pappa. I Lindgrens bok nämns uteblivna bönesvar.  Det finns de som hade skickat in bön 

till bönewebben där en del besökare klagade på Gud att Gud inte besvarade deras böner och 

ifrågasatte Guds uteblivna bönesvar t.ex. frugans liv gick inte att rädda och maken är arg över 

att Gud inte räddade henne. 

                                                           
96 Lindgren 2001:166 
97 Hillerdal 1988: 23                   

98 Hillerdal 1988:110   
99 Lindgren 2001:172 
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Andra bedjande som fick bönesvar var tacksamma för det och det finns likheter med Lindgren 

boken som nämner att Gud hör bön samt svarar på bön från bedjande.
100

 Det finns även 

likheter med att boken nämner bön om förlåtelse samt vägledning i olika situationer och i min 

studie fanns en del inskickade böner med önskad vägledning och förlåtelse. Många människor 

har upplevt att Gud samtalar med bedjande i bön och efter bön.
101

 Viktor Frankl har i sin bok 

skrivit att han ser Gud som en vän som han talar med via bönesvar.
102

 Han menar att bönen är 

symbol för tacksamhet mot Gud som är en vän som finns där för en. Bönesvar tolkas som att 

Gud besvarade bön som bedjande hade bett om.
103

  

Hur ser utvecklingen ut i böner vid jämförelse mellan åren 1970 och 2014?  

Skillnaden mellan de skrivna böner år 1970 och år 2014 är språkliga t.ex. bedja eller beder (år 

1970) och ber om (år 2014). T.ex. säga (år 1970) och säga (år 2014).
104

  

De som skrev bönerna ville utföra den bön som de fick lära sig av familj eller församling. I 

bönen står Helige Herre Gud, du (år 1970) och år 2014 används ordet helige Herregud.
105

 År 

1970 bad bedjande för folk som hade svårigheter samt för djur och år 2014 ber man för andra 

människor samt för miljön.
106

  

Tackbön fanns år1970 och år 2014 som bevis finns ordet tack i några inskickade böner. År 

1970 skrev man tackbön på ett annat sätt Tack och Gud för t.ex. att jag kan tala. Medan år 

2014 är man tacksam över t.ex. att det går bra för en och tacksam för det man har t.ex. familj, 

barn och partner.  

Temat ängel finns i några böner t.ex. bönbok som nämner gode ande visa oss vägen och 

änglar skydda oss (liten bönbok sida 50).
107

 I den digitala bönewebben för år 2014 fanns 

böner som nämnde helig ande och ängeln Mikael.  

Inte ofta bönerna i svenska folkets böner innehåller anropsformel (Dig helige Fader, 

himmelens och jordens Herre) eller avslutas med avslutningsformel.
108

 Några böner från år 

2014 från bönewebben innehöll avslutningsfrasen Amen eller tack eller <3 och ibland 

avslutades med punkt som markering för slutet på sin bön.  
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102 Hillerdal 1988:187 
103 Hillerdal 1988:188 
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Tabell nummer 10 böneadressat år 1970 och 2014   

Bönadressat  år 1970                    procent  år 2014                     procent 

Herre  30  10 

Gud 53 51 

Jesus 6 11 

Alla tre personer i Gudomen 1 3 

Ingen namngiven  21  13 

Fader 24 5 

Not : Berndt Gustafssons forskningsrapport När folket ber år 1971 nummer 86 sida 7 och 

Svenska kyrkans bönewebb  

 I bön hade bönadressat Herre minskat med 20 procentenheter under 43 års period och 

böneadressat Gud hade minskat med 2 procentenheter under samma period. Böneadressat 

Jesus har ökat med 5 procentenheter under 43 års böneperiod. Böneadressat fler namn eller 

alla tre personer i Gudomen har ökat med 2 procentenheter under de 43 års böneperiod. 

Böneadressat ingen namngiven har minskat med 8 procentenheter samt böneadressat Fader 

har minskat med 19 procentenheter under samma period.   

Bild nummer 11 Bönetyper år 1970 och år 2014  

Bön  år 1970                     procent  år 2014                    procent  

Förlåtelsebön  9 3 

Tackbön 29 20 

Not: Berndt Gustafssons forskningsrapport år 1971 När folket ber nummer 86 sida 9 och 

Svenska kyrkan bönewebb  

Förlåtelsebön har minskat med 6 procentenheter under 43 års bönetid och tackbön har också 

minskat med 9 procentenheter under samma period.  

Sammanfattning och slutsats  

Vanligaste böneadressaten var fortfarande Gud i alla bönetyper år 2011och år 2014. Lägst 

böneadressat var annat t.ex.( ängel Mikael eller mästare) i alla bönetyper år 2011 och år 2014.  

Det som folk ber om har förändrats från år 2011 och år 2014. Där en del bönetyper har ökat, 

andra inte förändrats, och en del bönetyper har minskat under samma period.  

Om man har intresse för matematik kan jag rekommendera fortsatt forskning på den här 

uppsatsen för att resultatdelen är grundad på matematiska beräkningar.  Det går att skriva en 

uppsats med olika metoder b.la. kan man ur psykologisk synvinkel skriva en uppsats om en 

bönetyp som passar personlighet. Ur sociologiskt perspektiv kan man skriva en uppsats om de 

personers liv som har skrivit och relaterade bönerna till samtida privata, sociala eller 

kulturella händelser.  
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Metoddiskussion  
Genom att använda en kvantitativ forskningsmetod i den här studien kunde jag lättare räkna 

antal och procent vilket skulle i sin tur redovisa resultatet på ett rättvist sätt och med hög 

validitet. Den noggranna beskrivningen av tillvägagångssättet ökar också studiens giltighet. 

Jag har räknat resultatet flera gånger för att försäkra mig om att det är rätt vilket i sin tur 

skulle förstärka studiens giltighet. Materialets innehåll kan inte tolkas på olika sätt med enkla 

tabeller, procenten och matematiska beräkningar för man kan om man vill räkna själv det som 

står i tabellen och kontrollera att det är rätt räknat. Med en kvantitativ forskningsmetod kan 

inte min förförståelse och värdering ha påverkat resultatet då jag redovisar resultatet i tabeller 

och siffror. Jag har också frågat präster om hur man skulle koda rätt när jag skulle börja med 

den delen i uppsatsen. Jag ville undersöka bönen under en månad under två olika årtal och 

jämföra de mot varandra och jag tycker att jag nådde det bra genom att använda en kvantitativ 

forskningsmetod. 

Risken minskas vid användning av intervjuer för att forskarens egna värderingar i enkätens 

färdigformulerade svarsalternativ styr resultatet.
109

 Men genom att jag har använt den digitala 

bönewebben med färdigskrivna böner och genom att jag dessutom har kontaktat präster och 

min handledare för att få förklaring på hur man ska koda bön så tror jag att jag minskade 

denna risk. 

Det blev tidskrävande då jag skrev ut filen med bönen och räknade för hand eftersom det inte 

gick att koda med två siffror i samma ruta i Excel-programmet.  

Böner som inte publicerats kan bero på kränkande innehåll som rasism, grova svordomar eller 

könsord och ifrågasättande meddelande som inte ses som bön pga. sin karaktär. Likaså med 

böner som attackerar Gud, kyrka, kristendom eller hyllar Satan exkluderades av denna studie. 

Inskrivna böner med en bokstav på en lång rad så som zzzzzzzzz…., exkluderades också. När 

samma bön har skrivits in på bönewebben mer än en gång räknades den som en gång i 

resultatet. Jag har inte räknat med skrivna böner med e-postadress för det uppfattades inte som 

bön när det står endast en e-postadress och det skulle också strida mot överenskommelse med 

kyrkan att skydda identiteten. Ålder och kön var anonyma och jag tänkte inte heller inkludera 

det i denna studie för det var inte relevant. 

Jag räknade inte in alla månader i åren 2011 och 2014 för att det skulle bli ett omfattande 

arbete på kort tid men det skulle kanske ha förändrat det resultatet som jag kom fram till. När 

jag tittade på resultatet fanns några titlar som hade nämnts flera gånger i bön och det fanns 

några titlar som nämndes få gånger i bön t.ex. Mästare som vid beräkning i procent blev 

0,0007 procentenheter d.v.s. mindre än en procent därför beslutade jag att ha mindre grupper 

där ingick flera titlar. T.ex. ordet Fader är en egen grupp där orden far, pappa ingår i den 

gruppen.   

Jag har rådfrågat en kunnig präst några frågor om materialet i uppsatsen och jag har försökt 

utföra det på uppsatsen. Jag har tittat på internet och jag fick upp webbsidor om bönen som 

heter Fader vår och andra böner men inga specifika vetenskapliga artiklar på nätet eller träffar 

fanns skrivna om samma ämne som min undersökning. Jag har använt mig av två datorer och 

                                                           
109 Denscombe, 2009 
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anteckningar för att kontrollera att det finns inga upprepade böner. Det går inte att se vilka 

böner som har skickats in via mobil och vilka via datorn. 

Jag har inte använt boken Be som Svenska kyrkan har publicerat som en samling om 

bedjandes inskickade böner till bönewebben åren 2009- 2010. Orsaken är att åren 2011 och 

2014 inte är med i denna bok. Så jag har ingen användning av den boken.  

Fungerade min metod arbetssätt resultat och analys tidigare? 

Det finns fler sätt att göra resultatdelen på. Jag gjorde en av dessa sätt. Om jag skulle försöka 

kopiera in bönerna från Svenska kyrkan för september år 2014 till Excel så skulle det inte ha 

fungerat. Då fick jag skriva för hand och det tog lång tid att skriva över ca 700 böner och det 

finns risk att man kunde missa något ord hit eller dit. Att skriva på papper är riskabelt.  

Resultatet på förbön blev högt i procent pga. antalet böner är litet dvs. totalt finns 6 förböner 

som fördelades på olika kategorier det blev följande beräkning på siffror som  

3/6=50 %        2/6= 33,3%     1/6= 16,7%  

Mitt misstag var att jag började arbeta med materialet digitala böner innan jag tog reda på hur 

tidigare forskningsrapporter har för regler till att bestämma böneadressat och bönetyper. Samt 

hur de beräknat sitt material. Min studie skiljer sig lite från forskningsrapporten år1970, år 

1974 och år 2010 när det gäller frågeställningar därför ser diskussionen ut som den gör.  

Det blev bara två böner önskebön och tackbön (år 1970-2014) som jämfördes i 

resultatdiskussionen för att de hade höga procentenheter.  
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Efterord  

Vad kan anledningen vara till att antalet böner är stort eller litet? 

”Det är när personer har tid och är lediga som de skriver böner på vår webb, därför kan det se 

olika ut när det kommer in nya böner. Under allhelgonahelgen gjordes det en extra satsning med 

ljuständning och då blev det fler som sände in böner. Det är de nya bönerna som kommer in som 

sänds till en av domkyrkorna som kan bära fram bönen för förbön i kyrkan. Just nu finns 54546 

böner på bönewebben och alla böner finns kvar att läsa. Det händer inget annat med dem”.  

(E-postsvar från Svenska kyrkans information kommunikatör Annemarie , 2015-01-19)   

Under 2000-talet har antalet medlemmar minskat med 1 procentenhet per år och problemet är 

att antalet medlemmar är lågt samt att de kommer gå i pension. Antalet nya medlemmar är få 

som leder till minskat antal kyrkomedlemmar.
110

 Men det finns faktorer som påverkar 

individens tro d.v.s. bakgrund t.ex. ålder, utbildning, kön, om man bor i storstad eller 

landsbygd, om individen är medlem eller inte. Att tillhöra kyrkan är mer populärt på 

landsbygden än i storstaden och populärare bland äldre generationen än den yngre 

generationen, kvinnor är mer medlemmar i kyrkan än män.
111

 Det finns äldre som är 

lågutbildade och var tredje person som är medlem i Svenska kyrkan är en äldre person.  

Kyrkan är starkare i medelklassfattiga områden.
112

  

Tron på Gud finns mer bland medlemmar i Svenska kyrkan än de som inte är medlemmar. De 

finns de som tror på Gud fast de inte är medlemmar i Svenska kyrkan.
113

 De som deltar i 

gudstjänst och tror på Gud är mer bland medlemmar i Svenska kyrkan än de som inte är 

medlemmar i Svenska kyrkan. Bön till Gud en gång i veckan eller månad är högre antal bland 

icke medlemmar i Svenska kyrkan.  

År 1951 fattade riksdagen en ny lag om religionsfriheten som innebär att bedjande är fria att 

vara medlemmar i kyrkan, lämna kyrkan och byta kyrka. Svenska kyrkan får klara sig på egen 

hand ekonomiskt, bortsett från det statliga stöd det får för bevarande av kyrkobyggnader.
114

 

Wiedel anser att industrialisering, statsbyggnad och liberalism kan ha påverkat 

religionsutövningen.
115
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115 Wiedel 1984:94 
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Kontakt med   

Präst  

Svenska kyrkan  

Appendix 1           Begreppsförklaring 

Variabel: Ett variabel är kvantitativ när värdena på den handlar om något mätvärde så som 

t.ex. kön, ålder eller civilisation samt när variabel intar numerisk värden.
116

 En variabel är en 

siffra eller fler siffror (Dahmström 2011:24) 

Posk är en förkortning av partipolitiskt obundna i svenska kyrkan och är en organisation som 

inriktar sig på kyrkoval.
117

 

BBS-lagen är en förkortning för lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. BBS lagen är 

straff för de som begår brott på nätet. 
118

 

Ingen namngiven står för en bön som bedjande har skrivit till en okänd person d.v.s. ingen 

böneadressat t.ex. ”tack till allt” (bönewebben 2015-04-10) 

Fler namn står för en bön med flera nämnda namn t.ex. treenigheten eller fler nämnda 

böneadressat. ”Gode Gud och Käre Jesus Frälsare vaka över mig och mina 

anhöriga!”(bönewebben 28 maj 2015) 

Med annat böneadressat menas en bön som bedjande ber till någon annan än övriga 

böneadressat t.ex.  

”Kära änglar ni som finns i jorden och i himlen. Be för oss människor be, för att vi ska 

besegra det onda. Vägled oss i era böner, vägled oss i situationer i våra liv. Låt oss be för 

varandra och låt oss ledas in i vår Gud, Jesus Kristus i härlighetens hur för evigt. Amen”      

(bönewebben 27 maj 2015). 

Bön som blev kategoriserad till böneadressat Jesus pga. namnet Jesus nämns endast i bön.                          

Bön som blev kategoriserad till böneadressat Gud pga. endast ordet Gud nämns i bön. 

Böner som innehåller ordet gudomlig har jag kategoriserat som följande exempel: Gudomliga 

kraft hjälp alla som har de svårt. Den har tolkats till bön riktad till Gud pga. om ordet 

gudomlig delas i två delar bli det följande Gudomlig. Då har du böneadressat Gud.  

Bön som blev kategoriserad till böneadressat Herre.                                                                      

”Herre, äntligen har jag funnit dig, välsigna mina nära och kära, och led mig på den rätta 

vägen till ro och fred. Amen ” (30 maj 2015 bönewebben). 

Följande bön innehåller böneadressat Fader:                                                                              

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, 

på jorden så som  i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra 
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skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, 

utan rädda oss från det onda. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet.  

  Bönetyper 

Tackbön: är en bön där bedjande visar sin tacksamhet till Gud genom att visa sitt tack 

(Wiedel 1984:217). 

Bönen blev kategoriserad till en tackbön pga. ordet tacksam och önskebön genom ordet hjälp 

mig. ”Jag är tacksam över livet, men jag har det svårt just nu. Hjälp mig att se allt det 

positiva och gå hand i hand med kärleken.” (25maj 2015).  

Bönen blev kategoriserad till en tackbön: ” Tack ”  (28 maj 2015)                                                      

Bönen blev kategoriserad till en tackbön: ”Tack Gud för att du leder mig i tillfrisknande! 

Tack Gud för att du leder Johan i tillfrisknande. Min längtan efter Johan är stor. Gud hjälp 

oss, hela oss, läk oss. Jag ber att Johan o jag får leva i en hälsosam kärleksrelation 

tillsammans. Tack Gud tack” (bönewebben 10 augusti 2015).  

Enligt min kategorisering av bön är följande bön inte en tackbön: ”Ber om vägledning för oss 

och den situation vi befinner oss i som påverkar nära relationer. Tack.” (9 augusti 2015).   

Denna bön kategoriserade jag som tackbön.”Låt honom känna för mig som person. För den 

jag är. Tack Gud för att du har gett mig fina svar dem senaste dagarna”. (8 augusti 2015).   

Förlåtelsebön är en bön där bedjande ber om förlåtelse.  

Önskebön är en bön som bedjande ber om önska eller fler önska. 

Annan bön kan vara bön som innehåller frågor, klagande bön, bön som inte passar in på 

övriga bönetyper samt borttagna olämpliga böner som dikt.  

Nådebön är en bön där bedjande önskar nåd. 

Förbön är en bön som ingår i en bön där det står att bedjande önskar förbön.  

Bönetyp och böneadressat  

 Gud Fader tack för att du finns. Exemplet har tolkats som fler namn och tackbön.  

Böner som innehåller böneadressat och pronomen har jag kategoriserat till endast 

böneadressat som gäller. Exempel på pronomen som syftar på böneadressat t.ex. Hej Gud kan 

du ge mig en toppen dag.  

Böner som innehåller endast pronomen har jag kategoriserat till böneadressatet okänd 

eftersom det finns inga andra böneadressat i exemplet. Exempel på enskilt pronomen t.ex. kan 

du hjälpa Greta med att finna ett jobb.   

Böner som innehåller ordet i Jesu namn har jag kategoriserat som följande t.ex. Greta ber i 

Jesu namn att operationen går bra. Eftersom ordet Jesu syftar på böneadressat Jesus blir 

exemplet riktad endast till Jesus. Det står inga andra böneadressater i exemplet ovan.  
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Böner som innehåller böneadressat och i Jesu namn. T.ex. Gud hoppas det blir bra med 

vädret imorgon. I Jesu namn. Amen. Det här exemplet har jag tolkat som följande att 

böneadressat är till böneadressat Gud och bönetyp är önskebön. I exemplet ovan är i Jesu 

namn står själv och ingår inte i någon mening dvs. syftar inte på någon bönetyp. 

Om det finns två böner som ber om samma sak men är omformulerade då kategoriserades 

som en bön t.ex. jag ber om en toppendag och jag vill ha en toppendag. Båda ber om samma 

sak men skiljer sig på verbet i meningarna därför kategoriserade jag den ena bönen men inte 

den andra pga. ansågs vara en upprepning av samma bön.  

Olämplig bön innehåller bl.a. svärord, skämt, hyllningar till Oden, hyllning till ateism, 

satanistisk innehåll, kritiserar kristendomen innehåll samt kyrka. 

Borttagna böner kan innehålla en bön där det står: hej hej, böner skrivna på finska, 

privatperson e-post eller skämt. 

 

 

Bild 1, Not forskningsrapport Vardagsböner på nätet år 2009-2010. Rapporten innehåller 

analys av digitala böner som bedjande har skickat in till Svenska kyrkans bönewebb. Källa: 

Illustratör av centralabergrepp  

Följande förklarar Berndt Gustafssons tabell på sidan 13, 14, 41, 42 

SFB är förkortning på svenska folkets böner, stencilupplaga på 284 böner, 

religionssociologiska institutet (Gustafsson 1971:1). Berndt Gustafsson hade år 1970/1/11 

skrivit och publicerat ett meddelande i Dagens Nyheter där han ville ha frivilliga som skulle 

skicka sina böner till Gustafsson forskning om böner. Gustafsson tog emot över 400 böner, 

179 av ca 400 utgavs på Verbum under namnet Svenska folket böner. 284 böner av ca 400 

böner publicerades i stencil från Religionssociologiska Institutet och resten arkiverades 

(Gustafsson 1971:1). Bönerna är skrivna på ett modernt sätt.    

ELB är en liten bönbok (i svenska psalmboken), inget speciellt urval på 20 böner av 8 -179 

(Gustafsson 1971:1). I svensk psalmboken reviderad år 1941(Gustafsson 1971:1).  
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ABID är att bedja idag, Stockholm år 1970, 203 böner (Gustafsson 1971:1). Att bedja idag 

skall ersätta en liten bönbok som kyrkans officiella bönesamling (Gustafsson 1971:1).  


