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INLEDNING
Svenska kyrkan har valt att utropa 2010 till ett bönens år. Syftet är att lyfta fram
människors behov av bön och fördjupa förståelsen av bönens kraft. Det görs bland
annat genom att många församlingar anordnar sammankomster, möten och
gudstjänster som på olika sätt ger utrymme för bön och samtal med Gud.
Svenska kyrkans böneår inleddes första advent 2009, men redan den 18 augusti
samma år hade Svenska kyrkans bönewebb lanserats på internet med adressen
www.svenskakyrkan.se/be. Bönewebben ingick den första tiden i den
informationssatsning som gjordes inför kyrkovalet den 20 september. Tanken var
att Svenska kyrkan, bland annat genom reklamfilmer i TV4 med temat bön och
med en interaktiv bönewebb, skulle skapa igenkänning och bygga en relation med
medlemmar. Detta skulle i sin tur öka uppmärksamheten för information från
Svenska kyrkan, till exempel om kyrkovalet. Men bönewebben ansågs ha mer att ge
och blev kvar som en naturlig del av Svenska kyrkans webbplats, till att börja med
under bönens år 2010.
Bönewebben fick omedelbart ett mycket stort massmedialt genomslag och har även
uppmärksammats i tävlingar kring marknadsföring och kommunikation. Under
våren 2010 nominerades satsning till det prestigfyllda Guldägget och under hösten
2009 fick kyrkovalssatsningen med reklamfilm och bönewebb ett uppmärksammat
internationellt pris – Grand Prix i Epica 2009.
Antalet böner som skickats in till bönewebben har varit mycket stort. I maj 2010,
nio månader efter premiären, har över 28 000 böner skrivits in. Denna rapport är
en utvärdering och en analys av de böner som kommit in under de 243 dagarna
från 18 augusti 2009 till 14 maj 2010.
Att göra en analys av närmare 28 000 böner är en mycket stor och omfattande
uppgift. Denna rapport är inte en detaljstudie av alla böner utan ska främst ses som
en översiktlig sammanställning av tendenser och trender bland bönerna och en
analys av hur bönewebben nått ut till svenska folket.
Förhoppningsvis kan rapporten ge en fördjupad inblick i bönewebbens funktion
och dess koppling till människors böneliv i vardagen samt leda till fortsatta samtal
om interaktivitet på internet och kristen tro.
Uppdraget att sammanställa rapporten har kommit från Svenska kyrkans
kyrkokansli i Uppsala och utförts av Mikael Hansson Produktion AB.
Mikael Hansson
Umeå 18 maj 2010

Ordmolnet på rapportens första sida har skapats utifrån de böner som skrevs in på
Svenska kyrkans bönewebb under 24 timmar på Kristi himmelsfärds dag, 13 maj 2010.
Ordmolnet tar form efter hur ofta olika ord förekommer i bönerna, även om det inte är en
exakt statistik bearbetning. Molnet har skapats via www.wordle.net.
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SVERIGES STÖRSTA BÖNESAMLING
Med över 28 000 böner inskickade sedan augusti 2009 är Svenska kyrkans
bönewebb den största och mest omfattande samling böner som finns i Sverige och
den har få motsvarigheter internationellt. Bönewebben ger en unik inblick i
svenska folkets böneliv som är mycket intressant att följa. Här samsas böner som
rymmer stora livsavgörande frågor med sådana som är av mer vardaglig karaktär.

Kort sammanfattning
Några kortfakta om bönewebben, 18 augusti 2009 – 14 maj 2010:
Antal böner:
Antal böner per dag:
Antal borttagna böner:
Antal besök:
Antal besök per dag:

28 100 böner
115 böner
4 570 böner
86 186 besök
354 besök

Vardagslivets böner
Framför allt är det människors vardagsliv och relationer med familj och vänner
som präglar bönerna på bönewebben. Det är det nära och det personliga som
träder fram i bön efter bön.
Många av bönerna rymmer glädje över livet och tacksamhet för att få vara frisk, för
att familjen finns nära eller för att man har funnit en kärlek som bär. Någon som
tränar mycket och njuter av det skriver:
”Gud, du vet att jag älskar att styrketräna. Tack för att jag har hittat ett sånt
fantastiskt intresse som ger mig så mycket glädje, styrka och fysiskt samt psykiskt
välbefinnande i min vardag. Amen”
Men på bönewebben finns också ett stort antal böner som springer ur en vardag
färgad av oro, tvivel och svårigheter av skilda slag. I flödet av böner märks att
många brottas med en livssituation som är tung att bära. Det kan vara allt från
triviala händelser som att bilen inte startar till smärta och värk i kroppen som gör
dagen närmast olidlig att klara av. Någon skriver:
”hjälp mig av med mimpms som förstört så många dagar i mitt liv jag orkar inte
längre”.

Från åhörarkultur till deltagarkultur
I samband med de senaste årens stora genomslag av sociala medier som bloggar,
Facebook, Twitter, communities och olika nätgrupper har internet blivit allt mer av
en deltagarkultur istället för en åhörarkultur. Många som kliver in på internet
förväntar sig idag att kunna vara interaktiva och interagera med andra. Genom
internet ser människor en möjlighet att dela med sig, att vara med och skapa, att
kommunicera och leva i dialog med andra.
På nätet delar man med sig av sina tankar, känslor och sitt vardagsliv med både
kända och okända. I ett sådant sammanhang har många också ett behov av att få
dela med sig av andliga upplevelser och erfarenheter. Också detta är en del av
vardagslivet och något man vill dela med andra.
Svenska kyrkans satsning på en bönewebb ger människor möjlighet att skapa
deltagarkultur kring sin livskamp, sin tro och sitt böneliv. På så sätt blir bönen inte
enbart en tyst inre monolog utan också en interaktivitet där andra medmänniskor
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får delta. Att skriva sin bön på bönewebben blir en möjlighet att få lyfta fram en del
av sitt liv för andra människor.
Men bönewebben erbjuder inte bara en möjlighet att skriva om sitt eget. Här finns
också en möjlighet att få läsa andras böner och möta andra människors kamp med
sin vardag. Någon skriver: ”Gud, jag ber för alla som ber här på internet med mig.
Jag gråter när jag läser allt fint som människor har skrivit. Hjälp dem att hitta
lösningar och ge dem stöd. Tack. Amen”
Bönewebben erbjuder på detta sätt ett fönster på glänt som gör det möjligt att låta
andra ta del av ens eget liv samtidigt som man kan få en glimt av andra människors
vardag.

5

Rapport om Svenska kyrkans bönewebb

FAKTA OM BÖNERNA
Antalet böner
Sammanlagt har 28 100 böner kommit in till bönewebben mellan 18 augusti 2009
och 14 maj 2010. För dessa 243 dagar ger det ett genomsnitt på 115 böner per dag.
Antalet böner som skickats in är dock inte jämnt fördelade under tidsperioden.
Aktiviteten på bönewebben var mycket större under de första veckorna i augusti
och september 2009 än vad den sedan varit under slutet av 2009 och under början
av 2010.
De första sju dagarna som bönewebben låg uppe, 18 – 24 augusti 2009, skickades
det in 4 776 böner. Åtta månader senare, under sju dagar mellan 8 – 14 maj, har
antalet sjunkit till en tiondel eller 434 böner. Trycket på bönewebben under de
första nyfikna dagarna sensommaren 2009 har därmed sjunkit kraftigt till våren
2010.
Att antalet inskickade böner så drastiskt har minskat stämmer också överens med
antalet besök på bönewebben. De första sju dagarna då bönewebben låg uppe,
18 – 24 augusti, hade den 20 119 besök. Denna stora trafik till sajten minskade
dock tämligen omgående och den därpå följande sjudagars perioden,
25 – 31 augusti, hade antalet besök sjunkit till 8 785 besök. Åtta månader senare,
8 – 14 maj, har antalet besök till sajten sjunkit ytterligare till 1 076 besök.
Ett annat sätt att se hur antalet besök förändrats över tid är att följa statistiken över
näst sista torsdagen i varje månad. Denna dag är vald därför att det första hela
dygn som bönewebben låg ute på internet var näst sista torsdagen i augusti 2009.
Antalet besök för de därpå följande näst sista torsdagarna i varje månad bekräftar
att bönewebben drog till sig ett stort antal besök under den första månaden för att
sedan sjunka under slutet av 2009 och under 2010 stabilisera sig på mellan 100 till
200 besök om dagen.
Datum
20 aug 2009
17 sept 2009
22 okt 2009
19 nov 2009
24 dec 2009
21 jan 2010
18 feb 2010
18 mars 2010
22 april 2010

Antal besök
8652
1020
346
218
97
170
130
177
165

För att få perspektiv på omfattningen av besöken till bönewebben kan det vara
intressant att göra en jämförelse med antalet kontakter hos andra stödjande
verksamheter som exempelvis BRIS och Jourhavande präst. Under 2009 inkom
55 410 telefonsamtal till Jourhavande präst. Det innebär ett genomsnitt på 152
telefonsamtal per dygn, vilket är klart mer än bönewebbens 115 böner per dag
räknat från 18 augusti 2009 till 14 maj 2010.
http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/samtalen_till_jourhavande_prast_okar_0
_12768.news.aspx
BRIS har stödjande kontakt både via hjälptelefon och via internet. Under 2009
hade BRIS sammanlagt 78 047 kontakter vilket innebär 214 per dag, alltså fler än
både Jourhavande präst och bönewebben. Några ytterligare djupgående analyser
av detta ska inte göras här, verksamheterna har olika ursprung, skilda målgrupper,
de använder olika kontaktkanaler och marknadsföringen av verksamheterna ser
helt olika ut där BRIS skiljer ut sig genom att ha en mycket genomarbetad och
välspridd marknadsföring. http://bris.se/upload/Articles/diagram2010_low.pdf
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Men jämförelsen med Jourhavande präst och BRIS kan ändå vara intressant att
göra för att ge en bild av vilken omfattning som bönewebben har.

Frågor
Vilka orsaker kan finnas till antalet besök på bönewebben har minskat så kraftigt
från augusti och september 2009 till våren 2010? Är det en naturlig utveckling att
gå från en närmast explosionsartad tillströmning under de första veckorna till att
antalet besök och inskickade böner lägger sig på en långt lägre men dock stabil
nivå under 2010?
Finns det anledning att finna vägar och metoder för att öka antalet besök och
inskickade böner?
Jourhavande präst har funnits i 50 år och är ett väl inarbetat varumärke.
Bönewebben har funnits i nio månader och är en ny företeelse som ändå når upp
till 60 – 70 procent av det antal kontakter som Jourhavande präst har. Vilka
reflektioner kan göras utifrån detta?

Böner som inte publiceras
De böner som skickas in till bönewebben granskas i förväg av en redaktion på
Svenska kyrkans kyrkokansli innan de publiceras. Detta ansågs nödvändigt sedan
det under de första veckorna efter premiären kommit in en stor mängd kränkande
och ifrågasättande inlägg som inte var utformade som böner. För att stävja detta
började man under hösten 2009 förhandsgranska inskickade böner och som en
förklaring möter besökaren idag en text invid det textfält där böner skrivs in. Där
blir besökaren upplyst om att böner som kan ”uppfattas som kränkande, utpekande
eller stötande för enskild person eller grupp” inte publiceras.
Av de 28 100 böner som skrivits in fram till 14 maj 2010 har 4 570 inte publicerats.
Det innebär att 16 procent av bönerna av olika anledningar inte har kommit med.
Detta är omkring dubbelt så mycket som andelen läsarkommentarer som
dagstidningar i Sverige tar bort. Programmet Medierna i Sveriges Radio tar den 17
april 2010 upp fenomenet med kommentarer som rensas från dagstidningar. I
programmet nämns att mellan 5 – 10 procent av läsarkommentarerna tas bort.
Detta är alltså en väsentligt lägre andel än vad som gäller för Svenska kyrkans
bönewebb.
En anledning till att bönewebben har högre andel borttagna inlägg än
dagstidningar kan vara att diskussionsinlägg inte publiceras, exempel på två
sådana inlägg som inte publicerats är ”Den stora och avskvärda kyrkan= Svenska
Kyrkan” eller ”Svenska kyrkan vill ha alla dina pengar”. Man tar inte heller med
böner som riktas till andra människor som ”Jag saknar dig mormor. Kram”.
Redaktionen väljer också ofta att ta bort dubbletter av böner.
Många inlägg som tas bort av redaktionen är fyllda av rasistiska eller kränkande
påhopp, ibland på namngivna personer. Det kan vara inlägg fyllda av svordomar,
könsord och hätska angrepp på Gud, kristen tro och kyrka. Ibland handlar det om
direkta hyllningar till satan. Vid andra tillfällen kan det vara inlägg där en enda
bokstav upprepas i en lång rad. Vissa böner publiceras inte eftersom de innehåller
namn som gör det möjligt att identifiera personer. I sådana fall behöver det inte
vara påhopp eller kränkande innehåll i bönerna utan då är det istället just detta att
personer kan bli utpekade utan att de själva så önskar.
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Utifrån de regler som finns för publicering på Svenska kyrkans bönewebb har
redaktionen för det mesta inga större svårigheter med att avgöra vilka böner som
inte ska publiceras. Men när regler och gränser fastställs uppstår också enstaka fall
där gränsdragningen kan diskuteras. De två bönerna här nedanför visar hur
gränsdragningen kan problematiseras.
Under Kristi himmelsfärds dag, 13 maj 2010, skickades två böner med uttryckligt
sexuellt innehåll in till bönewebben. Ingen av dessa har publicerats. Den ena är
utformad som en förlåtelsebön, den andra som en tackbön. I bönerna kan möjligen
också läsas in ett drag av ironi, kanske framför allt i den första som önskar sig
oskulder i himlen.
Dessa två böner återges här för att belysa gränsdragningen kring vad som får
publiceras publikt på bönewebben.
12:19:11
”Förlåt kära gud för att jag har knullat runt som ett djur och inte gift mej med
någon, hoppas jag fortfarande kan få några oskulder i himlen och leka med....
Amen.....”
23:29:23
”Gode Gud, tack för pöket jag fick med Hanna idag.”
Bönerna är inskickade samma dag, men eftersom böneskrivarna är anonyma går
det inte att se om det är samma person. Kring den första bönen kan frågan ställas
om den ska tas bort för att ordet ”knullat” används eller är det för att personen
önskar sig oskulder att leka med i himlen?
Den andra bönen innehåller ordet ”pökat” som är slang för samlag. Är det för att
bönen kan ses som ironisk och kanske vara ett skämt som den inte publiceras?
Eller är det ordvalet som gör att bönen inte publiceras? Skulle bönen kunna
publiceras om böneskrivaren istället tackade för ”den sköna stunden” eller tackade
för ”samlaget”? Eller är det själva innehållet om sexualitet som gör att en sådan bön
inte publiceras?
Som nämnts ovan är det i de flesta fall inga problem med att avgöra vilka böner och
inlägg som ska tas bort från publicering. Men gränsdragningar är viktiga att belysa
och därför är det av intresse att sätta ljus på denna fråga i denna rapport.

Frågor
Vad kan anledningen vara till att andelen icke publicerade böner på Svenska
kyrkans bönewebb är större än andelen läsarkommentarer som tas bort från
flera av landets dagstidningar? Beror det på att fler påhopp och inlägg med
kränkande innehåll kommer in till Svenska kyrkan? Eller har Svenska kyrkan en
mindre tillåtande attityd än vad dagstidningar har?
Hur ska förhandsgranskningen av bönerna utformas? Ska moraliska
avväganden styra vilka böner som inte får publiceras? Ska ordval i bönerna vara
avgörande? Ska teologiskt innehåll och trohet mot Svenska kyrkans lära i
bönerna vara avgörande för publicering?

Bönernas geografiska koppling
På bönewebben finns en funktion som ger varje bön en geografisk koppling till det
stift där den som skriver bönen befinner sig. Detta görs med stöd av IP-adressen till
den dator som besökaren använder. Funktionen används för att bönerna ska kunna
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fördelas till de olika domkyrkorna i landet där de sedan bärs fram under
gudstjänst.
Den geografiska positionering som görs på detta sätt är dock inte helt tillförlitlig.
En dator kan exempelvis ha en IP-adress som inte stämmer överens med den
geografiska plats där datorn finns. Ett exempel när IP-adresser inte stämmer är när
någon anlitar en anonymitetstjänst. Sådana har blivit allt mer populära, inte minst
sedan IPRED-lagen trädde i kraft 2009 och därmed ökade debatten om intergritet
på nätet.
En anonymitetstjänst går att prenumerera på, ofta till en summa av ca 50 kronor
per månad. En sådan tjänst byter ut den egna IP-adressen mot en annan IP-adress.
När detta görs går det inte att spåra trafiken tillbaka till den som surfar och i
sådana fall blir statistiken missvisande för bönewebben.
Kopplingen till stift kan dessutom förändras genom att den som skriver in en bön
själv väljer att ändra valet av domkyrka som bönen ska bäras fram i. Den blir då en
annan än den som automatiskt anges utifrån IP-adressen. Förutom att välja en
annan domkyrka finns det också möjlighet att ange att bönen inte ska kopplas till
någon domkyrka alls och därigenom blir den inte heller framburen i någon kyrka.
Fram till 14 maj 2010 har sex procent av bönerna (1 793 böner) på detta sätt inte
kopplats till någon kyrka. Hur många som ändrat till en annan domkyrka går inte
att se utifrån uppdraget för denna rapport.
Med anledning av detta får besöksstatistiken kopplad till geografisk position
behandlas med viss försiktighet. Här kan finnas felaktigheter men hur stora de är
är svårt att säga.
Med detta i minne kan man se att fördelningen mellan stiften är mycket olika. Från
Stockholms och Göteborgs stift kommer väsentligt fler böner än från andra stift.
Karlstad, Västerås och Visby har minst inskickade böner. Till viss del kan detta
förmodligen förklaras med antalet personer som bor i stiften. Stockholm och
Göteborg har stor folkmängd och rimligt är att dessa stift därför också har fler
böner än många andra stift.
Men antalet inskrivna böner följer inte strikt folkmängden i stiften. Skillnaden
mellan de två stift som har störst folkmängd, Stockholm och Lund, är
uppseendeväckande stor. Från Stockholms stift med sina 1,6 miljoner invånare (år
2009) har 6 093 böner skickats in medan det från Lunds stift med nästan lika stort
invånarantal, 1,3 miljoner, har enbart 2 592 böner skickats in. De som bor i
Stockholms stift har alltså enligt dessa siffror varit mer än dubbelt så aktiva med att
skriva in böner jämfört med de som bor i Lunds stift. Detta är något man kan sätta
frågetecken för och det skulle vara värt en studie i sig.
Men räknar man antalet böner i förhållande till folkmängden så är det Visby stift
som är det mest aktiva. Visby har fyra gånger så många inskickade böner som
Västerås stift och nästan dubbelt så många som Stockholm.
Förmodligen bör viss försiktighet iakttas innan alltför långtgående slutsatser dras
av de inskickade bönernas koppling till olika stift. Att Visby, i förhållande till sin
folkmängd, skulle ligga så långt över inte bara Västerås stift utan också Stockholm
och alla andra stift är något som väcker frågetecken.
Antal inskickade böner 18 augusti 2009 - 14 maj 2010
Stockholm
6 434
Göteborg
4 261
Lund
2 722
Uppsala
2 264
Luleå
1 867
Linköping
1 704
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Härnösand
Växjö
Strängnäs
Skara
Karlstad
Västerås
Visby
Ingen kyrka
Summa

1 238
1 098
1 047
1 010
852
806
317
1 793
27 413

Skillnad mellan olika stift i förhållande till deras folkmängd och i vilken mån detta
beror på att besökare på bönewebben själva ändrar sin stiftstillhörighet genom att
välja annan domkyrka skulle kunna undersökas om siffrorna för de olika
domkyrkorna jämfördes med IP-adresser som loggats i databasen. Med den
sökmotor som finns i det administrativa gränssnittet för bönewebben går dock
detta inte att göra. Ett sådant arbete skulle kräva en mer långtgående insats och
inom ramen för denna rapport har en sådan undersökning inte kunnat göras.

Frågor
Siffrorna ovan pekar på att det finns skillnader mellan olika regioner i Sverige
när det handlar om att använda bönewebben. Kan man utgå från att dessa
siffror stämmer överens med verkligheten eller finns det felkällor?
Kan det stämma att de som bor i Stockholms stift är mer än dubbelt så aktiva på
bönewebben som de som bor i Lunds stift?
Om Visby har flest böner i förhållande till sin folkmängd, kan det då bero på att
fler väljer manuellt Visby domkyrka när bönen skrivs in?
Om de finns skillnader mellan de olika stiften, bör det i så fall påverka hur och
var bönewebben marknadsförs?

Bönernas fördelning under dygnets timmar
För att följa hur fördelningen ser ut av böner under ett dygn, det vill säga när de
skrivs in, har för denna rapport valts torsdag 13 maj 2010, vilket var Kristi
himmelsfärds dag. Sammanlagt skrevs 77 böner in under detta dygn. 119 unika
besökare gjorde 143 besök på bönewebben, några har alltså återkommit mer än en
gång. Det innebär att nästan vartannat besök resulterat i en skriven formulerad
bön. Detta kan ses som en mycket hög interaktivitet om man jämför med andra
webbplatser där besökare också uppmuntras att bidra på olika sätt.
Eftersom 13 maj 2010 var en helgdag skulle det faktum att många var lediga kunna
påverka såväl antalet besök som antalet skrivna böner. Men en jämförelse med
torsdagarna under de tre veckorna dessförinnan pekar inte mot något sådant.
Veckan innan skrevs det in 60 böner under torsdag 6 maj. Veckan före det, torsdag
29 april, skrevs det in 47 böner och torsdag 22 april skickades 71 böner in till
bönewebben. Kristi himmelsfärds dag har alltså något högre antal böner men i
jämförelse med exempelvis 22 april inte nämnvärt annorlunda.
De som kommer till bönewebben under Kristi himmelsfärds dag stannar kvar
mycket länge, i genomsnitt varar varje besök 9 minuter och 16 sekunder. Vartannat
besök resulterar då i en skriven bön, medan vartannat besök enbart ägnas åt att
läsa andra böner.
Fördelningen under dygnet är mycket jämn. Redan före 06:00 på morgonen har 12
böner kommit in. Sedan följer i en jämn ström böner under resten av dagen,
kvällen och natten. Behovet av en bönewebb som är öppen hela dygnet verkar
därmed vara stort.
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För att ge en överblick av de böner som kommer in under ett dygn återfinns här
nedan 74 av de 77 bönerna, i kronologisk ordning. Tre av bönerna har inte tagits
med eftersom de som skrivit dem uttryckligen bett att de inte ska publiceras.
Ytterligare några finns inte heller på den publika webbplatsen då de på olika sett
har ansetts strida mot de regler för publicering som satts upp för bönewebben.
Här finns den som under natten skriver av sig med flera böner i snabb följd. Andra
ber för sin partner och sin relation. Några ber för de drabbade i samband med ett
trippelmord som dagarna innan skedde i Härnösand. Åter andra ber för sin hälsa,
för sitt arbete eller för vägledning, stöd och tröst.

Böner, 13 maj 2010, Kristi himmelsfärds dag
00:16:31
Gud jag ber för att Emma ska göra rätt beslut och att hon ska strunta i mig om hon
nu inte tycker om mig så jag ber dig gud gör så att Emma gör sina rätta val och att
hon får det bra .
Amen.
03:31:19
Jagär angelägen att få bön för om en vän är utsatt för utpressning?
03:35:21
Gud tack för att Du hör min bön att få lägenheten nu. Du brukar aldrig komma
försent.
03:37:17
Tack Fader för att jag fått ny adress. Jag är räddad.
03:41:24
Tack Fader för att Du ska låta min självbestämmanderätt gälla om inflyttning.
Pröva de som hindrar den.
03:53:15
Tack för att Du ska svara på om han som dog i rit autentiskt är mannen som är
tillbaka? Kan jag lita på honom?
04:08:02
Tack Fader för att Du är trogen Ditt ORD. Menar Du att de har stulit en äkta man
genom att tvinga honom att skriva på avtal att gifta sig med annan kvinna. Har de
stulit hans fria vilja?
Jag förväntar mig att Du straffar avtalsparterna för att Ditt
löfte ska bestå.
05:06:04
Herre vit ackar dig för den nya dagen och ber om din välsignelse och ditt starka
beskydd för familjen,släkten,vännerna och hela vårt samhälle. Vi ber om trons
sköld och om Andens svärd och för DIALOG,FRED och SAMARBETE mellan ALLA
människor och folk och att detta får manifesteras NU. G
05:06:37
Herre vi ber för människorna i Chile och i Haiti och att offren och deras anhöriga
får all tänkbar hjälp samt att länderna får ett massivt stöd till sin återuppbyggnad.
Vi ber också att Haiti snarast får en ny och korruptionsfri regim. G
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05:07:21
Himmelske Fader jag ber om förlåtelse för alla mina synder,tillkortakommanden
och underlåtelser och tackar dig för detta. G
05:08:38
Himmelske Fader jag tackar dig så oerhört mycket för min underbara hustru , barn
och barnbarn , släkt och många vänner och ber om din rika välsignelse för dem alla.
G
05:51:51
Hjälp mig förstå att jag, likt liljorna på marken, inte behöver bekymra för
morgondagen...inte bekymra mig för det som "krånglar" i mitt liv . I dina trygga
händer kan jag ju överlämna allt och med din hjälp se nya möjligheter. Jag känner ,
när allt kommer omkring, att mycket underbart väntar.
07:11:27
Jesus, hjälp mig ...!
07:14:51
Jesus, läk mina dåliga nerver.
Jag har inte sovit på hela natten.
08:54:13
Giv oss styrka att klara fredagen!Låt oss sen gå vidare med sorgen .För att hitta
glädjen!
09:08:33
Tack för att du finns med i mitt liv, visar nya möjligheter och vägar när jag kört fast
i mitt hamsterhjul. fortsätt gärna med det! Amen
09:48:14
Låt henne få komma in i mitt liv , låt oss få dela ett liv tillsammans, låt det bli vi
två. Låt mina barn få må bra och växa upp till starka individer. Låt alla jag känner
få ett gott, glatt och hälsosamt liv. Amen
09:53:56
Please God I need you most than ever... I need your strenght and your embrace, I
wanna praise you in every storm and I thank you for being there for me... Help me
stand and go on with all this and bless everyone around me... Thank you for filling
my heart my only Lord and Savior <3
10:45:46
Gud jag ber dig om att Emma ska ha gjort rätt beslut men också att hon vill
fortsätta prata med mig jag ber dig Gud.
Amen
10:56:36
Tack Gode Gud för du hörde min bön förra söndagen och har gjort så min älskade
kommer till mig på söndag! Tack för att du alltid tar hand om mig så bra!
12:19:11
Förlåt kära gud för att jag har knullat runt som ett djur och inte gift mej med
någon, hoppas jag fortfarande kan få några oskulder i himlen och leka med....
Amen.....
12:44:56
Snälla... Låt min kille få stanna i Sverige och att vi får vara tillsammans hela livet,
snälla Gud hör min bön... Snälla välsigna den blåa lådan som lämnades till
migrationsverket genom Aktion 2010
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12:56:58
Jag vill be om hälsa- är svag i min geen hälsa och vill också be för en aktiv
förs.medlem, vars dotte rär svårt sjuk och man hittar inte felet! be att familjen får
kraft och tro att gå igenom tiden utan alltför stor ångest och oro!
tack!!!!
12:59:42
Tack Herre för ditt stöd i mitt tillfrisknande. Du har hjälpt mig att finna tron, det är
jag evigt tacksam för. Amen
13:25:03
Gud, HJÄLP MIG, STÖD MIG OCH ÄLSKA MIG, om detta ber jag i Jesu Kristi
namn. Amen
13:28:32
Gud, HJÄLP MIG ATT FINNA MENINGEN MED MITT LIV, om detta ber jag i
Jesu Kristi namn. Amen
13:30:22
Gud, HJÄLP MIG ATT FINNA MENINGEN MED MITT LIV, HJÄLP MIG OCH
STÖD MIG, SÅ ATT JAG ORKAR VIDARE, om detta ber jag i Jesu Kristi namn.
Amen
13:52:48
Kära Gud, vaka över mig och giv mig kraft under tentapluggandet och tentorna!
13:53:35
Gud jag vill be för familjen som så tragiskt förlorat sina två barn och deras pappa i
Härnösand denna vecka. Finns med familjen som finns kvar i deras stora sorg och
hjälp dem i denna tunga stund.
14:00:43
Min son är så duktig men han behöver hjälp att finna sin glädje på livets väg. Gode
Gud hjälp Erik i hans sökande. Amen
14:01:51
Jag ber för att de drabbade anhöriga till den enorma tragedi som skakar
Härnösand får sinnesro ,och att Jesus vakar över dem. Ber också för
gärningsmannen, så att han också kan få hitta sin väg till Gud och att han får
förlåtelse för sina synder
14:02:55
Mitt beslut att gå min egen väg är stort. Hjälp mig se klart. Amen
14:50:16
Käre Gode Gud, låt mig finna mitt livs kärlek och få den familj jag alltid drömt om.
15:25:07
Snälle, gode Gud, jag ber. Omochomochomigen . Skänk oss kärlekens mirakel. Jag
kan inte leva ett liv utan att Anders får vara en del av det, jag en del av hans. Kan
inte. Hjälp honom förstå. För visst är kärleken är det största? Välsigna oss Herre.
Så kan vår kärlek spilla över på så mycket mer. /Y
15:33:01
Jag tror, att du Gud skänkte mig kärleken. Men jag var ung, förstod inte vidden av
gåvan, vågade inte lita på att jag var värd den. Alltid har han funnits. Alltid har jag
längtat. Nu går jag sönder. Orkar inte mer. Vad ska jag göra för att inte skada alla
runt omkring oss. Hur ska jag orka ensam?
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16:20:10
Tack Gud för att Högalidskyrkan var öppen när jag behövde komma in och be.
Hjälp mig på mötet ikväll. Att jag kan släppa alla själviska tankar och verkligen ta
del av det.
16:49:07
Gud, vi har alla våra fel och brister men låt oss lämna dem i dina händer, så kan vi
få den frid du ger oss. Allt efter din vilja. I Jesu namn. Amen
16:50:24
Jesus du själv säger att vi inte kan göra något själva utan dig. Tack, för den
tryggheten. Amen
16:54:29
Gud, du som aldrig sviker oss, låt alla som har ångest få den frid som du bara kan
ge. Hjälp dem att de ska hålla fokusen på dig Jesus. Amen
16:55:54
Det räcker att bara säga ditt namn Jesus. Jesus, Jesus, Jesus...
16:58:21
Gud, du vet alla mina brister och svagheter, jag överlämnar mig helt i din hand, och
låter din vilja ske. I Jesu namn. Amen.
17:01:18
Jesus Kristus, jag ropar till dig om hjälp! Jag är så orolig för att inte kunna försörja
mig. Ber att du hjälper mig med ett tryggt arbete och en bostad att trivas i.
17:04:00
Hjälp mig att få arbeta med det jag kan och klarar av! Visa mig på rätt arbete, rätt
medarbetare och att jag kan få bo där jag är trygg och trivs. Du vet vad jag kämpar
med! Tack Herre att du hör bön! Jag litar på dig och väntar på ditt bönesvar! Tack
att jag redan fått det! Amen
17:04:19
Gud, förlåt alla mina synder, vad jag gjort, vad jag inte gjort, vad jag sagt och vad
jag inte sagt! Jag lämnar allt till dig, jag vet att jag inte klarar mig utan dig, det ger
mig frid. I Jesu namn. Amen.
17:05:35
Jesus, tack för att du förlåter, det är den största käleken. Amen.
17:07:56
Jesus den största gåvan du ger och som vi kan ge är förlåta varandra. Amen.
17:10:28
Jesus, i dag på Kristi himmelsfärdsdag när du lämnade jorden gav du oss i kärlek
den Helige Anden till oss som vår hjälpare.Tack Jesus. Amen.
17:12:15
Tack, Helig Ande för att du hjälper och leder oss närmare Gud. I Jesu namn. Amen
17:15:57
Gud, Tack för att du hör alla böner vi ber. Låt din frid komma till alla oroliga och
alla som gråter. Omslut dem med din värma omsorg. I Jesu namn. Amen
17:17:41
Jesus, Vad med alla som är oroliga inför helgen, låt din frid och kraft vara med
dem. Amen
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17:19:07
Hjälp mig att finna den rätta vägen. Känner mig så vilsen med min känslor och
mina löften som jag gett. Magkänslan säger en sak och inte det som känns lätt.
Varför är livet så svårt?
17:19:45
Jesus du håller alla oroliga i din hand och släpper den aldrig. Amen
17:21:45
Jesus, jag säger bara ditt namn Jesus Kristus när jag är orolig hela tiden, det
hjälper mig. Tackar med hela mitt hjärta. Amen
17:37:18
GUD NU GÄLLER DET. LÄMNA MIG ALDRIG.
19:14:53
Jesus Kristus bliv mig när
19:17:16
Herre! Ge B kraft och glädje i livet så hon orkar vidare! Tack att du finns hos henne
och skyddar henne och omsluter henne med trygghet och kärlek! Tack att du hör
bön! Amen
19:34:49
Herre min Gud och skapare, hjälp mig, idag tvivlar jag om du finns, jag vet inte hur
länge till jag orkar vänta på uprättelse, ge mig kraft och mod, Amen
19:45:12
Jag vill bedja för alla de som var hos mig i söndags på en ljuskväll. Dessutom
önskar jag mina barn och barnbarn ett gott kärleksfullt liv.
19:48:14
Tack Gud för att jag klarade mötet. Lyssnade inte så noga på allt som sas pga min
enorma självcentrering. Hjälp mig att bli av med den!
19:54:34
Ge mig glädje i helgen, Herre. Hjälp mig att få behålla mitt jobb och få trygghet i
arbete och boende. Amen!
19:55:32
Välsigna Birgitta! Ge henne glädje, kärlek och trygghet i livet! Amen
20:13:31
Jag ska gifta mig med en man som inte är normal . Jag har i 25 år letat efter en
normal man med ett normalt kön men det finns inte. Svaret jag fick i en dröm vad
att det finns inga män.
Jag menar därför att kyrkan efter giftermål inte får bannlysa honom. Jag söker
sanningens Gud.
20:34:42
Om det finns något sätt för mig att hjälpa honom, VISA MIG DET, HERRE! Låt
honom förstå att jag BRYR MIG. Det är inte en fasad för att få omkull honom.
Tårpärlor i skägget. Jag spräcker gärna mina trumhinnor för att han ska få skrika
ut sin sorg i telefonluren.
20:55:30
Käre Gud, jag vill be för min lilla hittekatt, låt henne bli frisk och pigg, låt det vara
någon som saknar henne så att hon återigen kan få återförenas med de som älskar
henne. E
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20:56:03
Jag har inga synder enligt en bikt och prästen blev nyfiken på vad det skulle leda
till. Svaret blev: hon ska bli fri.
Jag har löpt i 50 år för en man som är ett rov och jag vill
behålla honom i evigheten. Jag är snart psykolog och vill inte¨ha latriner och
utedass som orena partners.
21:46:57
bed för min gasiga o ömma mage och om frid o ro tacksam för all bönehjälp tack
gode gud för hjälp
21:53:25
ber om ett helande till kropp o själ
21:54:52
ber om ett helande till kropp och själ
21:59:15
Gode Gud, tack för en skön dag! Vi har fått sova, och vila. Vi har fått ta det lugnt,
och ta dagen i vår egen takt. Gode Gud, jag vill tacka för att vi får vara harmoniska.
Jag bad dig om harmoni, och vi fick det! Tack! Herre, vi önskar att vi får vara
harmoniska länge, länge. Tack! Amen
22:01:24
Käre Herre! Ber att allt ska bli bra för mig nu, känner mig tjatig och otacksam men
ibland vet jag inte om jag ska orka mer. behöver något riktigt bra i mitt liv nu,
behöver kärlek och ömhet- en pojkvän alltså. och bli vän med M. Amen
22:11:11
Käre Fader, jag ber om ork, ork att ga upp och gora det jag måste, ork och glädje
och tacksamhet i allt, och hoppas att tiden gar fort nnan jag tills jag får träffa de
som jag saknar så! var med dem. och tack att du är hos oss. Amen.
22:13:45
Gud, jag har gjort det igen, fast jag egentligen itne vill.
hjälp mig sluta
23:29:23
Gode Gud, tack för pöket jag fick med Hanna idag.
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BÖNEWEBBENS ANONYMA RÖSTER
Den som skriver till bönewebben får vara helt anonym. Man behöver inte uppge sitt
namn, sitt kön, någon e-postadress eller var man bor. På så sätt ges den som vill be
möjlighet att utrycka sig utan risk för att bli igenkänd.
Samtidigt innebär anonymiteten att det kan vara svårt att dra slutsatser om vilka
det är som använder bönewebben. Många böner är korta och neutrala som
exempelvis bönen ”Gode gud gör nästa helg till en härlig och rolig helg. Tack”. En
sådan bön kan lika gärna vara skriven av en tjugoåring som en sextioåring, det kan
vara en man eller en kvinna, det kan vara någon som lever i ett förhållande eller är
ensam, det kan vara någon som är född i Sverige av svenska föräldrar men det kan
också vara någon utlandsfödd som lärt sig svenska.

Kön
Även om det inte går att identifiera personerna bakom bönerna finns dock några
särskilda noteringar att göra kring kön.
Varje år genomför World Internet Institute en undersökning av svenskarnas vanor
på internet. Den senaste undersökningen Svenskarna och Internet 2009 pekar på
att det finns en skillnad mellan kvinnor och män i deras beteende. Den största
skillnaden rör bloggandet där unga kvinnor mellan 16-25 år skriver i bloggar eller
läser andras bloggar i långt högre grad än unga män. Många av dessa bloggar
handlar om den skrivandes vardag i en dagboksliknande form, vilket till viss del
kan liknas vid de böner som kommer in till bönewebben. Såväl blogginläggen som
bönerna är sprungna ur en upplevd vardag.
En liknande stor övervikt av andelen kvinnor på internet märks också i Facebookgruppen Praying People som samlar över 100 000 medlemmar från hela världen.
Majoriteten av dessa, 81 procent, är kvinnor skriver gruppens administratör Mark
Brown i blogginlägget Where are all the men?.
http://journeydeeperin2godsword.wordpress.com/2010/04/08/where-are-all-themen/
Också BRIS stödjande verksamhet på internet är till stora delar något som främst
lockar kvinnor, i deras fall unga flickor. Till BRIS kan barn och ungdomar både
skriva och ringa för att berätta om sin vardag för att bearbeta livsfrågor av olika
slag. De flesta som utnyttjar den möjligheten är flickor och enligt BRIS egen
statistik är nio av tio som skriver till BRIS flickor. På internet har BRIS främst tre
kanaler där unga kan ta kontakt. Andelen flickor på BRIS-mejlen är 90,3 procent,
på BRIS-chatten 88 procent och på BRIS Forum 91,3 procent. Övervikten av unga
flickor är större på internet än på BRIS Hjälptelefon där andelen unga flickor är
69,4 procent. http://bris.se/upload/Articles/diagram2010_low.pdf
Svenska kyrkans bönewebb är, som tidigare konstaterats, en anonym tjänst där det
är mycket svårt att avgöra vem som skriver, inte minst eftersom bönerna ofta är
mycket kortfattade. Det gör det svårt att med säkerhet kunna säga något om också
bönewebben har en övervikt av kvinnor.
Men även om det inte går att fastställa andelen kvinnor och män på bönewebben
kan man konstatera, om man tittar på bönernas innehåll, att det är vanligare att be
för kvinnor än för män.
Antalet böner där ordet mamma nämns är dubbelt så många som böner där pappa
nämns. På samma sätt är det vanligare att be för mormor än för morfar, och för
farmor än för farfar.
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Antal böner där något av orden mamma, pappa, mormor, morfar, farmor eller
farfar nämns uppgår till 1693. 62 procent av dessa (1053 st) innehåller böner om
den kvinnliga delen av släkten, alltså mamma, mormor eller farmor. Den manliga
släktgrenen med pappa, morfar eller farfar återinns enbart i 38 procent av bönerna
(640 st).
Detta förhållande tillsammans med könsstatistiken för BRIS verksamhet och
Facebook-gruppen Praying people väcker frågan om det också på bönewebben är
främst kvinnor som är aktiva.

Ålder
Även ålder på de som skriver på bönewebben är svårt att med säkerhet avgöra.
Många av bönerna är dock skrivna av vuxna vilket man kan se utifrån att man ber
för sitt arbete, att föräldrar ber för sina barn, eller att en sambo, make eller maka
ber för sin partner. Men att sedan avgöra om det är någon som just fyllt 30 eller om
det är någon som närmar sig 60 går mer sällan att fastställa.

Nationalitet
På samma sätt som kön och ålder är det svårt att med bestämdhet avgöra
nationalitet eller etnisk bakgrund hos de som som skriver. Den absoluta huvudelen
av bönerna är skrivna på svenska men att utifrån detta kunna se om det är en
infödd svensk eller om det är någon med utländsk bakgrund som lärt sig svenska
språket är svårt att avgöra utifrån de korta texterna.
Följande bön är ett exempel på det. Av språket i bönen är det svårt att avgöra vem
som skrivit den men med tanke på att moder Maria nämns och att böneskrivarens
släkt finns i Libanon skulle man kunna dra slutsatsen att det är en kristen katolik
från Libanon som nu bor i Sverige som skrivit den: ”Gud,Jesus,moder Maria,Jag
ber er att ni ska skydda min familj och släkt i Libanon Amen”.
Dock finns det bland bönerna några som är på finska som denna önskan om
välsignelse ”Jumala, siunaa tämä päivä, siunaa läheisiäni, heitä joiden kärsimys ja
tuska ovat tänään suurempia kuin he jaksavat kantaa”. Någon från Norge skriver
om sin käresta ”Takk kjære Gud for at min elskede ikke liker svenske jenter, og
kom helt til Norge for å finne meg”, och någon skriver på danska ”Kære Gud! Vil du
velsigne P i morgen både i skolen og i fritiden”.
Någon enstaka bön är också uppenbarligen skriven av en same. ”Snälla gud, begrav
våra samiska förfäder. Vi ber dig också våra renar ska få ett bra bete i vinter. att
klimathotet inte dödar oss alla och att vi får leva ifrån allt ont. amen.”
Men utöver dessa tydliga exempel är det svårt att avgöra hur många böneskrivare
som är födda utomlands, som kanske är andra generationens invandrare eller på
annat sätt hör till någon särskild etnisk grupp i samhället. I några enstaka böner
återfinner man namn från invandrargrupper som”Idag ber jag särskilt för Mustafa
med familj” och ”Låt Hamid och hans famil få ett möte med vår skapare...”. Det är
dock inte möjligt att säga säkert om det är människor med invandrarbakgrund som
skrivit just dessa böner.
Man kan dock konstatera att det inte går att se några större inslag av
invandrarkultur eller flyktingbakgrund i bönerna.

Några ledtrådar om de som skriver
Som vi sett kan det ofta vara svårt att avgöra vem det är som skriver in en bön på
bönewebben. Det anonyma gör att personerna förblir dolda bakom sina skärmar.
Trots det är det ibland möjligt att ana något mer kring den livssituation som en
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person befinner sig i när denne sätter sig vid datorn för att skriva en bön. Det kan
vara en person som är fylld av oro och just vid detta tillfälle kanske inte har någon
att vända sig till. En person skriver: ”kära jesus. här sitter jag och gråter framför
datorn. jag vet inte vart jag ska ta vägen med all min oro.”
För denne person blir bönewebben en plats som erbjuder en möjlighet att uttrycka
sina känslor och sitt innersta.
För andra har bönewebben blivit en plats dit man kan återvända gång på gång, för
somliga dagligen, för andra flera gånger i veckan. Ett exempel är signaturen G som
gjort det till en vana att varje dag, nästan alltid någon gång mellan fem och sju på
morgon, sätta sig vid datorn för att skriva sin morgonbön. Nästan alltid består
morgonbönen av samma ord: ”Herre vit ackar dig för den nya dagen och ber om
din välsignelse och ditt starka beskydd för familjen,släkten,vännerna och hela vårt
samhälle. Vi ber om trons sköld och om Andens svärd och för DIALOG,FRED och
SAMARBETE mellan ALLA människor och folk och att detta får manifesteras NU.
G”
Vem denne G är framgår inte men uppenbarligen är det någon som ser det som en
viktig del av morgonrutinen att varje dag få lägga fram sin bön till Gud via internet.
En annan person som under en kortare tid återkommer nästan dagligen är
föräldern som under påsken 2010 är mycket bekymrad för sin dotter och orolig för
att hon ska dricka och använda droger. Bönewebben blir då en plats dit denne
förälder kan få komma och lyfta fram sin oro och kanske få lätta sin börda genom
att skriva av sig med korta böner om dottern. Under hela påskveckan återkommer
föräldern med sin ängslan över att dottern ska gå ner sig i droger, och efter
påskhelgen utbrister föräldern i tackbön för att det gått väl för dottern. Att det är
samma förälder och dotter går att se i språkval, i den oro om drickande som hela
tiden nämns samt att flickans förnamn anges i bönerna.
Den första bönen från denna förälder skrivs lördag före Palmsöndagen. Det är en
vecka kvar till påsk och föräldern är orolig och skriver ”Jag ber för A, snälla låt det
gå bra för henne!” (dotterns namn är här ersatt av begynnelsebokstaven).
På Palmsöndagen, under högmässotid, 20 minuter över elva, återkommer
föräldern med en ny bön: ”Snälla Gud, hjälp A, hon behöver dig så mycke.”
Måndag och onsdag under påskveckan följer nya böner och på Skärtorsdagens
morgon skriver föräldern ”Snälla Gud, hjälp mig så jag inte gör dumma saker,
hjälp mig hjälpa A, jag ber dig”.
På påskafton skriver föräldern ytterligare två böner, fyllda av oro inför helgen:
”Snälla Gud jag ber dig, hör min bön om A! Jag är så orolig för henne nu inför
helgen, låt henne komma hem, låt henne inte dricka alkohol eller droger eller sniffa
bensin! Låt henne inte göra annat som skadar henne eller de som som tycker om
henne. Varför gör hon så här? Snälla gör så hon slut”.
Under Annandag påsk kommer så den första av flera tackböner som sedan följs av
fler veckan därefter. Föräldern skriver: ”Tack Gud för att du hör min bön! Jag bad
om att A skulle tacka nej till alkohol och dorger denna hälg, och hon kom hem i går
och hon var inte full! TACK!”
Vad det är som driver denna förälder att så gott som dagligen återkomma med sin
oro för dottern framgår inte. Men uppenbarligen fyller bönewebben ett behov av att
få uttrycka sin oro konkret genom att i skrift formulera orden på internet.
Personen som sitter vid sin dator och gråter, signaturen G som varje dag
formulerar sin morgonbön och föräldern som är orolig under påsk för sin dotter är
alla anonyma. Deras böner ger inte annat än korta ögonblicksbilder ur deras

19

Rapport om Svenska kyrkans bönewebb

vardagsliv. Men dessa korta ögonblick kan ändå förmedla en bild av några personer
som ser ett värde i att få skriva av sig och att få sända sina böner vidare ut på
internet så att också andra kan få ta del av dem.

Fråga
Finns det anledning att tro att bönewebben enbart når vissa grupper i
samhället? Finns det grupper som står utanför och i vilken mån bör dessa
uppmuntras och ges möjlighet att lära känna bönewebben och börja använda
den?
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BÖNEWEBBENS SPRÅK
Språket i bönerna är framför allt präglat av ett rakt och direkt vardagsspråk. På det
sättet liknar deras språkform också innehållet, som till stor del är sprunget ur
vardagssituationer.
Ett exempel på en sådan vardagsbön som både handlar om det dagliga livet och
formuleras med ett vardagligt språk är följande där både tilltalet till Gud och
beskrivningen av vardagen sker med nära och enkla formuleringar.
”Snällla snälla Gud! Jag vill ha ett fast jobb, jättetrevliga arbetskamrater som gillar
mig för den jag är. Och en bra lön, en som gör att jag har råd med en ny cykel, resa
och allt annat som får mig att må ännu bättre. Och ett kärleksfullt och varaktigt
förhållande också.”
Böneskrivaren närmar sig Gud med orden ”snällla snälla” vilket anspelar på en Gud
som är nära i vardagen och inte en allsmäktig regent långt borta på skyarna. Ordet
jobb används istället för arbete och jättetrevliga används som beskrivning på
arbetskamrater. Formuleringarna är absolut inte högtravande utan ligger nära det
talade vardagsspråket.
Ett vardagsspråk innebär också att den som skriver så gott som alltid formulerar
sin bön på egen hand. Det är mer sällan som kyrkliga böner ur kyrkans
gudstjänstliv citeras. Exempelvis förekommer Fader vår endast tio gånger,
ordagrannt inskriven. Den äldre översättningen av Herrens bön är då den som
framför allt används. Endast vid ett tillfälle har någon skrivit in den nyare
översättningen som börjar med Vår Fader.
Stavfel och grammatiska felaktigheter förekommer ofta och är uppenbarligen inte
något man strävar efter att rätta till.
Det som tagits med från kyrklig tradition är dock ordet Amen som ett mycket stort
antal böner avslutas med. Ordet finns med i 6 840 böner vilket motsvarar var
fjärde bön som skrivs in.

21

Rapport om Svenska kyrkans bönewebb

BÖNEWEBBENS GUD
Det stora flertalet av bönerna ger en bild av Gud som en nära vän som lyssnar när
man förtroligt vill berätta om sitt liv. Gud är en vän som lyssnar, som till och med
kan vara som en kompis.
”Kompis, du min vän i viken. Ta hand om mamma och gör så att operationen går
bra och blir komplikationsfri. Hon lät så rädd igår när jag pratade med henne. Ta
hand om henne är du snäll, och gör henne bra. Tack för att du finns för mig och att
jag får lägga min oro hos dig.”
Men även om Gud är nära och lyssnande i många av bönerna finns också böner
som lyfter fram känslan av att vara övergiven av Gud, som till synes verkar ha vänt
sig bort.
”Ibland är du så tyst Gud och det känns som att du har övergivit mig, men jag
hoppas att det bara beror på att du vill låta mig prova själv först och att du finns
där om jag misslyckas helt. Låt mig känna din närvaro i vardagens mörker”
Ett stort antal olika begrepp och namn används om den som bönerna riktas till.
Allra vanligast är att bönerna riktas till Gud. I mer än hälften av bönerna, över
15 000 böner, förekommer begreppet gud i olika sammansättningar. Någon ber om
kraft att orka bära alla krav: ”Gode Gud, just nu känner jag att det ställs mer krav
på mig, än jag har kraft att klara av.”. Någon annan lyfter fram problem från en
konflikt med ”F-kassan” som förmodligen kan vara Försäkringskassan: ”Gud, hjälp
mig så att F-kassan äntligen förstår min problematik och hjälper mig.”
I bönernas tilltal är också Herre mycket vanligt, mer än 3 000 böner innehåller
begreppet Herre som i bönen ”Oron äter upp mig, Herre hjälp”. Fader är också ett
tilltal som används även om det inte är lika vanligt, drygt 900 böner: ”Fader, hjälp
oss att komma ut ur denna till synes utvägslösa situation.”.
Böner som riktas till Gud, Herre och Fader är tillsammans långt fler än de böner
som riktas direkt till Jesus. I något mer än 2 000 böner återfinns namnet Jesus
som i ”Jesus, hela mig från whiplash och diskbråck i ryggen.” Kristus förekommer
också i ett antal böner, knappt 400, men ofta är detta i sammansättningar som
Jesus Kristus vilket innebär att de kan räknas samman med bönerna där Jesus
nämns.
Jämfört med de 15 000 bönerna till Gud och 3 000 böner till Herre är det därmed
klart färre som ber till Jesus och Jesus Kristus.
Tilltal som Jehova, Klippa, Borg, Skapare, Frälsare och inte minst Allsmäktige
förekommer också i ett antal böner.
Några enstaka väljer att använda sig av kvinnliga tilltal i sina böner. Det är inget
framträdande men några exempel går att finna. Här står Maria, Jesus moder, fram
allra tydligast som i bönen ”Tack Maria, för att du lyssnade på mig och hjälpte Julia
och hennes vänner i Chile. Du är allas moder och du är gudomligt fylld av kärlek. ”.
Ett annat exempel är ”Heliga Maria Guds moder,bed för oss.” Ett tredje kan
var”Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt JESUS. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss
syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.”
Att vända sig till Maria, Jesus moder, med en önskan om att hon ska bära fram
bönerna till Gud är inte en tradition som är vanlig eller erkänd inom Svenska
kyrkan. Istället kan detta ses som influenser från vanligtvis katolska kyrkans
tradition. Möjligen skulle det kunna vara ett tecken på att bönewebben också
används av katoliker. Men det kan också vara böner från personer som tillhör
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Svenska kyrkan eller någon annan kyrka och som upplever att Maria kan finnas
med på detta sätt i bönelivet.
Förhållandevis få väljer att rikta sina böner till en gud med kvinnliga förtecken. Av
de drygt 28 000 böner som skrivits har omkring ett hundratal böner ett tilltal som
knyter an till en kvinnlig sida av Gud. Någon enstaka hämtar inspiration från
beskrivningen av Gud som hönan som samlar sina kycklingar under vingarna
(Matteus 23:37): ”Gud, vaka över oss under mötet. Vi är små kycklingungar under
dina hönsmammavingar.”
Några väljer i sin bön att lyfta fram både ett kvinnligt och ett manligt tilltal av Gud.
Moder vår och Fader vår kan till exempel rymmas sida vid sida: ”Moder vår du som
finns i hjärtan låt din heliga vilja spridas genom kosmos. Moder vår du som finns
hos alla varelser sprid den glädje till alla så att vi kan skratta och gråta i smärtan.
Fader vår du som finns i Hjärtat låt din heliga vilja spridas genom kosmos så att vi
kan be för alla.”
På samma sätt kan Gud Fader och Gud Moder samsas i en och samma bön: ”Käre
Gud Fader och Gud Moder! Jag ber att ni ska heala mig innfrån ut, och sända mig
massor av positiv energi. Jag ber också att ni ska hjälpa mig att tänka positiva
tankar. I Guds fader och i Guds Moders namn, Amen!”
Ytterligare en handfull böner vänder sig mer uttalat till en kvinnlig gudinna. Ett
sådant exempel är en bön som riktas till Asna, (ibland stavat Azna), vilket inom
vissa new age-traditioner är ett samlingsbegrepp för den kvinnliga guden, essensen
av alla gudinnor: ”Gud Moder Asna, Gudinnan. Slå dig till ro i min kropp och i min
själ. Låt mig få känna din energi omfamna mig när jag är svag och rädd! låt mig få
leva genom din varma mjuka kärleksfulla energi och gör mig till den gudinna jag
är, att leda mig själv och andra varsamt på jorden. Amen”.
Någon annan skriver ”Älskade GudsGudinnan, Moder Jord” medan ytterligare
någon skriver ”Goda Gudinnan led min väg till helig närvaro och kontakt med min
själ”.
När det handlar om kvinnliga egenskaper för Gud så kan det också noteras att
ingen bön innehåller ordet livgiverska, trots att detta i vissa kyrkor används som
begrepp för Gud i samband med Anden. Detta har uppenberligen inte slagit igenom
i de vardagsböner som skickas in till bönewebben.
Några böner har också inslag av muslimsk tro och tradition där Gud tilltalas med
begreppet Allah. Detta är ett tilltal som även används av arabisktalande kristna,
ävenom det är mest känt som ett muslimskt tilltal . Främst under hösten 2009
återfinns ett antal böner som varierar frasen ”Allah Ahkbar”, med lite olika
stavningar. Frasen kan översättas med ”Gud är större” och används vanligen av
muslimer. Någon enstaka gång har också mer utförliga böner från muslimsk
tradition skrivits in: ”Må dina välsignelser vara över profeten Muhammed(saw) och
över hans heliga hushåll. Gud som du räddade moses från farao över havet och
som du räddade Isaac kristus från korsfästelsen , Rädda oss med Muhammed och
hans hushåll Domedagen för dem är närmast dig efter moses och jesus. O Allah”
Böner som på detta sätt vanligen kopplas till muslimsk tradition har för det mesta
inte publicerats.

Fråga
Finns det anledning att förhandsgranska hur Gud tilltalas i bönerna? Ska böner
där Gud kallas för Kompis i viken tillåtas? Ska böner som riktas till Gudinnan tas
bort? Ska böner där Allah nämns stoppas från publicering?
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I bönerna är inte Maria, Jesus mor, någon man ber till men när hon förekommer
ber man om att hon ska föra bönerna vidare. Detta är en tradition som är mer
vanlig inom katolska kyrkan, finns det anledning att låta bli att publicera sådana
böner?
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BÖNEWEBBEN OCH DEN LOKALA FÖRSAMLINGEN
17 av Svenska kyrkans 20 största församlingar berättar inte om bönewebben på sin
startsida.
I Svenska kyrkan finns 20 församlingar som har en folkmängd som överstiger
40 000 medlemmar (2009). Sammanlagt bor mer än en miljon människor i dessa
församlingar, alltså omkring tio procent av Sveriges befolkning. Av dessa 20 största
församlingar i Svenska kyrkan är det enbart tre som på startsidan till sin webbplats
informerar om bönewebben (mitten av maj 2010).

Anställda och förtroendevalda om bönewebben
Ett flertal anställda i församlingar och stift som intervjuats via samtal och mail
inför denna rapport hävdar att det inte bara är på startsidorna som marknadsföring
av bönewebben saknas. De församlingar som dessa har insyn i marknadsför i
mycket liten grad bönewebben. Sammanlagt har 12 anställda och förtroendevalda
intervjuats och de är mycket samstämmiga om att informationen kring
bönewebben inte varit något som församlingarna arbetat aktivt med. Flera menar
att här skulle mycket mer kunna göras, men att man gärna behöver hjälp från
nationell nivå.
En präst som är mycket aktiv på internet skriver: ”Bönewebbern har fått
uppmärksamhet i övrig media och i samhället, men min upplevelse från min
församling är att församlingarna inte har varit lika bra på att uppmärksamma att
den finns. Där kanske det skulle behövas lite information till kyrkoherdar om hur vi
som församlingar kan knyta an till bönewebben? Sedan är det ju naturligtvis upp
till varje församling att faktiskt ta till vara den möjlighet som bönewebben ger.”
En person som är anställd i en samfällighet menar att man får för lite hjälp från
Svenska kyrkans nationella nivå för att lättare kunna marknadsföra bönewebben:
”Jag tycker att det skall finnas en möjlighet för de församlingar/enheter som vill
länka till be.se att göra just detta (så vi kan göra idag) ... detta måste förenklas med
hjälp av stöd i webbpubliceringssytemet ... Just detta ser vi som ett problem att
man inte enkelt kan sprida en kampanj på våra webbplatser, utan att alla måste
sitta på sin kammare och göra samma saker.”
En person, som är förtroendevald på församlingsnivå, betonar också behovet av ett
enklare stöd till församlingarna när de bygger sina webbsidor: ”det skulle ha varit
en vinst om bönewebben redan från början varit en funktion som erbjudits
församlingarna och som med minsta möjliga problem skulle ha kunnat publicerats
av de lokala webbredaktörerna - oberoende hör till dem som valt Content Studio
eller publicerar med annat CMS.
Nu upplevde jag som att bönewebben hölls hemlig ända fram till lanseringen och
att den fick en tidsbestämd koppling till kyrkovalet som var lite svår att förstå.
Lanseringen kunde ha kopplats till Första söndagen i advent och till ett nytt
kyrkoår med temat Bön.”

Unga ledare om bönewebben
Under mars - april 2010 svarade tio unga, 15 – 18 år, frivilliga ledare inom Svenska
kyrkan på ett antal frågor om bönewebben. Det visar sig att flertalet av dem, trots
att de är mycket aktiva i sina församlingar, inte kände till bönewebben innan de
fick veta om den i samband med intervjun. Detta skulle kunna ses som en
bekräftelse på det som nämnts ovan om att församlingarna inte informerar aktivt
om bönewebben.
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Men när de unga ledarna får möjlighet att gå igenom bönewebben för att kunna
svara på frågor om den visar det sig att flera av dem uppskattar den mycket och
själva lägger de också fram förslag på att den borde marknadsföras bättre.
Här nedan följer ett antal frågor och svar från intervjuerna som gjordes via mail
under våren 2010.

Vad spelar det för roll att bönewebben ligger på Svenska kyrkans
webbplats? Vilken skillnad hade det varit om den legat på en egen
webbplats (typ www.be.se)?
Bland de unga ledarna som svarar finns två läger. Några menar att det skulle vara
bättre om bönewebben placerats på en mer neutral sida. När den nu så tydligt
kopplas till Svenska kyrkan finns en risk att de som inte är så vana med kyrkan
stängs ute.
”Kanske att det hade varit fler som hade besökt och använt hemsidan om det inte
varit på Svenska kyrkans webbplats för att (i alla fall jag) får känslan av att man ska
vara åtminstone lite kristen för att vara där. Även om det står att det är för alla så
har sloganen den inverkan.” (man 16 år)
”Om den ligger på svenska kyrkans webbplats så vänder sig den bara till kristna
medans om det är en egen webb så skulle även människor som tror på andra saker
kunna be där.” (kvinna 16 år)
Andra hävdar att det är viktigt att bönewebben har en tydlig koppling till Svenska
kyrkan. Det hjälper kyrkan att bli mer känd och det gör också bönewebben mer
seriös.
”Man förstår bättre att det har med Svenska Kyrkan att göra i och med att den
ligger på deras webbplats. Detta kan t.ex. vara bra marknadsföring för kyrkan för
att visa att den visst är en öppen och välkomnande organisation och inte en
instängd, inskränkt och konservativ organisation som många tycks tro.” (man 18
år)
”Att bönewebben ligger på Svenska kyrkans webbplats tycker jag bara är bra
eftersom man vet att Svenska kyrkan är en ordentlig organisation som verkligen
menar vad de skriver. Dessutom har människor alltid förknippat kyrkan med bön
och jag själv skulle känna att det jag bad för inte togs på allvar om bönewebben var
en egen hemsida som inte alls hade någon koppling till Svenska kyrkan eller några
andra kyrkor med för den delen! Kyrkan finns till som ett band till Gud och jag
tycker att det har blivit lättare att få kontakt med Gud i och med att kyrkan finns.
Bönewebben visar också på att Svenska kyrkan har anpassat sig efter dagens
samhälle och det slår hål på myten om att kyrkan skulle vara gammalmodig och
konservativ. (kvinna 16 år)

Vad skulle hända om bönewebben fanns på Facebook?
Flera menar att bönewebben skulle kunna bli mer känd i fler åldersgrupper om den
låg på Facebook.
”Lättare att nå den, få reda på att den över huvud taget finns” (man 16 år)
Men det skulle samtidigt innebära att anonymiteten för den som skriver in en bön
skulle försvinna eftersom man på Facebook inte är anonym. Det skulle kanske föra
med sig att bönerna inte blev lika personliga, menar några.
”Att vara anonym på Facebook är väl ganska svårt, om det är nu det man strävar åt.
En "bönesida" är nog aldrig fel och ligger den på Facebook så skulle säkert fler
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människor besöka den men som sagt, grejen med anonymitet faller bort.” (kvinna
18 år)
”Den skulle bli mer officiell och eftersom du vet att alla dina vänner kan se det
vågar du inte skriva lika privat än om det är en neutral webb utan medlemmar.”
(kvinna 15 år)
Samtidigt skulle en bönewebb på Facebook kunna göra tro och kyrka mer
accepterat och den som vill be skulle få ett stöd för detta om en sådan funktion
fanns på Facebook, menar någon.
”Om bönewebben fanns på facebook skulle det ge möjlighet till större interaktion.
Det skulle bli mer "accepterat" att man använder eller kan tänkas använda en
hemsida som den här bönewebben. I nuläget, eftersom religiositet och tro i
allmänhet är något väldigt privat, är det mer tabubelagt att syssla med såna saker.
T.ex. går inte jag och berättar för alla mina kompisar eller skriver på facebook att
jag mediterar, men varför skulle jag inte göra det egentligen? Det är ju inget att
skämmas för; Tvärtom!” (man 18 år)

Idag är man helt anonym när man skriver på bönewebben. Är det bra
eller borde man kunna skriva vem man är?
I svaren på frågorna här ovan har flera av ungdomarna redan kommenterat
möjligheten att vara anonym på bönewebben. Det är uppenbarligen en central
fråga för många och engagemanget märks också när de får uttala sig särskilt om
detta. Flera betonar att anonymiteten är en grund för att man ska kunna skriva om
sådant som är mycket personligt.
”Jag tycker att det är bra att man är anonym när man skriver. När man får skriva
förbön i kyrkan som prästen sedan läser upp skriver man heller inte vem man är
och så tycker jag att det ska förbli. Man behöver inte få veta vem det är som har
skrivit bönen, men ska kunna be med honom eller henne ändå. Jag tycker också att
det som är tjusningen med bönewebben är att man faktiskt är anonym och den som
läser bönen kan få bilda sin egen uppfattning om den som har skrivit bönen.”
(kvinna 16 år)
Men även om anonymiteten är viktig är flera öppna för att man ska kunna få
komplettera sin bön med några korta, kanske valfria, uppgifter om vem man är.
Någon menar också att det borde finnas en möjlighet för den som skriver bönen att
uppge en chattadress så att andra kan ta kontakt om man vill fortsätta ett samtal.
”Jag tycker att det är bra att man är anonym för då vågar nog fler människor be för
något riktigt personligt och kanske pinsamt eller liknande utan att nån får reda på
vem som skrivit. På så sätt blir det nog också bättre böner. Men jag tycker dock att
det skulle vara kul att se från vilken stad personen som skrivit kommer ifrån för på
så sätt blir det lite mer personligt på något sätt.” (man 16 år)
”Man borde kunna skriva kön och ålder tycker jag, men även kanske om man har
nått chatt centrum där man kan disskutera med andra.” (kvinna 15 år)

Saknar du några funktioner på bönewebben?
Det är framför allt interaktiva funktioner som de unga ledarna lyfter fram som
möjliga att utveckla på bönewebben. Flera vill att man ska kunna svara eller ta
kontakt med den som skrivit en bön.
”Jag tycker att man ska kunna svara på de böner som skrivs på bönewebben. I
dagens läge kan man "bara" klicka på en gilla-knapp och detta visar självklart att
man har brytt sig. Men jag tycker också att man ska kunna svara, för då vet den
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personen som har skrivit bönen om att det den har bett för har blivit hört av
någon.” (kvinna 16 år)
”kanske någon knapp man kan tryck på typ "jag ber för dig" eller något när man
läst någons bön.” (kvinna 18 år)
”Man skulle kunna skicka bönehälsingar E.X Kalle bor i Västerås, han skickar en
bön som han vill ska läsas upp i hanns mormors församling som är i göteborg, då
har han och mormor delat gudstjänst eller bön tillsammans även fast de inte är på
samma fysiska ställe.” (man 17 år)

Vad skulle få fler ungdomar att använda bönewebben?
Om bönewebben skulle marknadsföras mer och även finnas på Facebook så skulle
fler ungdomar kunna hitta fram till den, menar flera av de unga ledarna som
svarat.
”Mer reklam antar jag... Man måste visa att den här sidan överhuvudtaget finns,
innan jag fick reda på det av dig hade jag ingen som helst aning om att det fanns en
bönewebb. Så mer reklam och man kan försöka få folk att prata med om webben.”
(kvinna 16 år)
”Som jag sa innan så skulle nog fler ungdommar använda det om det fans på
Facebook.” (kvinna 15 år)
”Facebook är ett bra medel för att ungdomar ska känna sig mer bekanta med det,
samtidigt skulle det vara en form av gratis marknadsföring eftersom budskapet och
informationen om sidan skulle spridas” (man 18 år)
Någon menar också att man i församlingen skulle kunna vara mer aktiv för att
sprida information om att bönewebben finns.
”Kanske använda den mer på kyrktimmarna? Konfrimanderna kan en i taget skriva
in sin lilla bön under konfirmandlektionen. det skulle nog hjälpa och om nån visar
hur man gör och vart den finns istället för att säga, här är addressen. Man måste
även visa och ge lite tips eller vad man ska säga, att man verkligen kan be på det
viset. det är inte alla som vet.” (kvinna, ej angivit ålder)

Fråga
Såväl anställda och förtroendevalda som frivilliga unga ledare inom Svenska
kyrkans församlingar menar i de intervjuer som gjorts i samband med denna
rapport att information om och marknadsföring av bönewebben inte är så stor
ute i församlingarna.
Finns det anledning att öka marknadsföringen av bönewebben?
Vems ansvar ligger denna marknadsföring på?
Finns det särskilda målgrupper som bör beaktas i marknadsföringsinsatser?
Flera av de unga ledarna önskar en högre grad av interaktivitet på bönewebben.
Man vill kunna kommunicera med andra som skriver in böner. Är detta en viktig
funktion att utveckla?
De unga ledarna tror att en koppling till Facebook skulle göra bönewebben mer
spridd bland ungdomar. Vilka fördelar och vilka nackdelar kan finnas med en
närvaro på Facebook för bönewebben?
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BÖNEWEBBEN OCH SOCIALA MEDIER
Genomslaget för bönewebben på sociala medier som Twitter, Facebook, chatter och
bloggar var störst under de första veckorna efter premiären i augusti 2009.
Därefter klingade uppmärksamheten snabbt av och i en Twitterenkät som sändes
ut i april 2010 i samband med denna rapport menar många som är aktiva i både
kyrkliga sammanhang och på sociala medier att bönewebben över tid inte har haft
något särskilt stort genomslag i sociala medier på internet.
Bönewebben innehåller en funktion som gör det möjligt att skicka meddelanden
om enskilda böner eller om hela bönewebben som sådan till Twitter, Facebook,
som mail eller som en plugin, så kallad widget, till sin egen blogg. De kyrkligt aktiva
som svarat på enkäten har dock inte noterat att besökare på bönewebben använt
denna funktion.
Av de 25 personer som enkäten skickades till svarade 21, vilket kan ses som en hög
svarsfrekvens och möjligen också som ett tecken på att frågan väcker intresse.
Enkäten bestod av en öppen fråga om man har sett att böner skickats vidare från
bönewebben ut till andra sociala medier eller om man på annat sätt kunna se att
bönewebben omnämnts. Majoriteten av de som svarar menar att de inte kunnat se
att bönewebben gjort avtryck i övriga sociala medier, förutom under de första
veckorna.
”Nej, kan inte minnas att jag sett någon vidareskickad bön”, svarar en person. En
annan skriver: ”I början när bönewebben lanserades så twittrades och bloggades
om den, men sen har det varit dött mig veterligen”, medan en tredje svarar ”Nej,
inte vad sett. Inte mer än precis i början, då”.
Ytterligare någon menar att media tagit upp bönewebben i nyhetsartiklar men på
sociala medier har det varit tyst: ”Tyvärr, jag har inte sett något. När den var
alldeles ny var en del uppmärksamhet i gammelmedia, men på twitter och facebook
ingenting.”
Den kod som genereras på bönewebben för Twitter kan se ut på följande sätt:
”#svkbe Här kan du be direkt på nätet, och så klart läsa andras böner:
http://svenskakyrkan.se/be/”. Denna kod kan besökaren enkelt lägga in i sitt eget
Twitterflöde och därmed kan inlägget bli synligt för andra.
Hashtaggen #svkbe, som följer med i koden, gör att man på Twitter enklare kan
söka efter Twitterinläggen och hitta twitterkommentarer som ”Onekligen en ganska
oväntad kampanj av Svenska kyrkan”, ”Det är roligt att läsa andras böner...” eller
”är det bara jag eller är musiken lite spooky...”.
En sökning visar att de första dagarnas twittrande om bönewebben avtog relativt
snabbt. Från 18 augusti 2009 till 17 april 2010 har 66 inlägg med hashtaggen
#svkbe skrivits på Twitter. Men från oktober 2009 och framåt är det enbart 17
inlägg som lagts upp, vilket visar att intresset för att berätta om bönewebben eller
att skicka böner vidare genom Twitter klingade av i snabb grad och denna funktion
har alltså inte fått något större genomslag.

Fråga
Finns det anledning att fördjupa arbetet med att sprida kännedom om
bönewebben via sociala medier?
Kan sociala medier bidra till ett ökat böneliv?
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BÖNEWEBBEN OCH SAMHÄLLET
Under den tid som bönewebben legat ute på internet har flera stora händelser
skapat rubriker i media. Framtiden för företag som SAAB och Volvo, jordbävningar
i Haiti och Chile, risk för att svininflunsen skulle slå hårt mot Sverige,
oljekatastrofen i Mexikanska golfen och vulkanutbrott på Island är några exempel
på större nyheter. Av dessa nyheter är det enbart katastrofen på Haiti och i viss
mån den i Chile som fått genomslag på bönewebben.
Haiti är den händelse som har gett störst genomslag. I 286 böner återfinns ordet
Haiti men flertalet av dessa böner kommer från en och samma person som varje
dag under våren 2010 skriver in en bön med exakt likalydande ord om att Haiti ska
få stöd till återuppbyggnad.
Jordbävningen i Chile har på samma sätt fått genomslag, 91 böner handlar om
denna katastrof, men många av dessa kommer från en och samma person som
dagligen under de första månaderna av 2010 bett för de drabbade i Chile. I övrigt
skickades det precis efter katastrofen på Haiti in ett antal böner om jordbävningen
men det var under en begränsad tid.
Svininfluensan som förekom stort i media under hösten 2009 återfinns i 57 böner.
Vulkanutbrottet på Island som stoppade flygtrafik i Europa under april 2010 var en
mycket stor fråga i media under en lång tid. Men på bönewebben har endast en
handfull böner kommit in som handlar om vulkanutbrott och askmoln från Island.
Under 2009 har stor uppmärksamhet i media också rört fordonsindustrins framtid
med SAAB och Volvo som exempel på företag som bytt ägare och varit utsatta för
hot om nedläggning. Men inget av dessa företag förekommer med sina namn i
bönerna mer än vid något enstaka tillfälle.

Frågor
Vad beror det på att stora nyheter som får rubriker i media ändå inte får
genomslag i bönerna? Är det så att de böner som skrivs in främst handlar om den
nära situationen, den personliga och privata sfären?
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BÖNEWEBBENS INNEHÅLL
Nära nio månader av skrivande till bönewebben har resulterat i över 28 000
inskickade böner. De är färgade av människors vardagsliv, av glädje och
tacksamhet inför kärlek och relationer som ger hopp och tröst, men också av
brottning med oro och ångest, av sorg och förtvivlan.
Här nedan återfinns en uppdelning i några olika tema som bönerna kretsar kring.
Det är inte en absolut indelning som görs och uppdelningen på olika tema skulle
kunna se annorlunda ut, men ändå kan denna indelning ge en in inblick i hur
människor uttrycker sig och vilka livssituationer man lyfter fram i bön på
bönewebben.

Tack för allt
För många är det viktigt att i bönerna få uttrycka sitt tack och sin tacksamhet över
liv och relationer. Ordet tack återfinns i olika sammansättningar i 6 790 böner
vilket innebär att var fjärde bön är en direkt formulerad tackbön. Här ryms livets
alla situationer. Tack för att alkoholsuget är borta, tack för sjukpenningen som
godkänts, tack för unga konfirmandledare, tack för sjukdom som gått över och tack
för våren och solen som lyser.
Någon som är på väg in i ett förhållande, för första gången i sitt liv, sänder sitt tack
till Gud för att inte längre behöva vara ensam.
”Tack älskade Gud för att jag för första gången i mitt liv får uppleva det som jag
enbart trodde var unnat andra - någon som tycker om mig mer än bara som vän.
Jag är så ödmjuk inför detta, så tacksam. TACK.”
Någon annan har följt sin mor som opererats av läkare och nu är på bättringsvägen.
”Är så tacksam att mammas operation gick bra! Ber nu för att det skall läka snabbt
och att hon skall slippa värk, hon tål inte så mycket smärtstillande så det är jobbigt
för henne nu, men Gud förmår att lindra smärtan. Tack Fader!!”
En kvinna lyfter fram sin graviditet och uttrycker sin tacksamhet över att få bära ett
barn i magen.
”Tack Gud för alla dina gåvor. För gåvan som väntar i min mage . Välsigna min
familj och barnet i min mage. Amen”

Omtanken om de andra
Många av bönerna ger uttryck för omtanke om familjemedlemmar och vänner som
har det svårt. Kärlek till medmänniskor och önskan om välsignelse över dem man
möter i sitt dagliga liv är stor och viktig. Ordet hjälp är ett mycket centralt ord i
dessa böner för människors lycka och välgång och det finns med i 8 024 böner,
vilket är mer än var fjärde bön. Alla böner om hjälp handlar i och för sig inte enbart
om andra människor, utan här finns också bön om hjälp för den som själv skriver.
Men antalet böner om hjälp för andra är ändock mycket stort.
Omtanken om andra kommer fram i böner om hjälp för dottern som legat sjuk i
veckor i feber, hjälp för någon som blir mobbad, hjälp till grannen som har en svår
period och hjälp till en väninna som går igenom en skilsmässa med bråk och
svartsjuka. Många av de som skriver böner uttrycker med sina ord en varm och
stark omtanke mitt i vardagens göromål.
Någon vill lyfta fram sin vän som mår dåligt för att hennes föräldrar ska skiljas.
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”Käre Gud hjälp min kompis som har det svårt, hennes föräldrar har separerat sig
och hon mår riktigt dåligt innerst inne men döljer det! Ge henne styrka Gud att
klara alla svårigheter i livet! Du vet Gud! Hon kan till och med vara beredd att
skära sig själv men snälla hjälp henne Gud! Du kan!”
Någon ber för sin vän som behöver en bostad för att kunna flytta ifrån sina
föräldrar som behandlar henne illa.
”Jag vill be för min vän, snälla gör så att hon får hjälp med att hitta en egen
lägenhet så fort som möjligt. Hon orkar inte bo kvar hemma längre eftersom
hennes föräldrar super och misshandlar henne psykiskt. Jag är rädd att hon ska
göra nåt dumt..”
Någon har precis hört om vännen som råkat ut för en allvarlig trafikolycka.
Bönewebben blir då en plats dit man kan gå med sin bön om tillfrisknande.
”Min vän har idag varit med om en stor trafikolycka. Blev påkörd av en långtradare
på väg hem till sin fru och lilla dotter på ett år. Han ligger nu och kämpar för att
överleva med stora hjärnskador”

Någon att älska
I många böner uttrycks längtan efter kärlek. Att finna någon att älska, att hitta en
partner, en livskamrat att dela livet med är viktigt. Många beskriver det som en stor
sorg att vara ensam och leva utan den närhet som ett förhållande ger.
”Gud hjälp mig i min ensamhet: det har gått för mycket tid, jag behöver någon att
dela mitt liv med. Jag orkar inte längre vara själv.... Hjälp mig. Amen”
När det så händer att ensamheten bryts kan man få uttrycka sig i tacksamhet över
att kärleken finns där.
”Jag är kär, jag blev det igår. Det känns härligt. Eller jag kanske är förälskad. Jag
har aldrig känt så här förut jesus, inte för någon. Han kommer imorgon på min
uppvisning, det känns pirrigt. jag gillar honom verkligen, jag tycker att jag för
engångsskull ska få bli kär! I jesu namn. Amen”

Oro för familjen
Ett mycket stort antal böner handlar om den egna familjen. Här uttrycks tankar
kring familjesituationer som upplevs som svåra, stökiga och konfliktfyllda.
Bönewebben blir då en plats där man får lägga fram sin oro över spända relationer
och sin längtan efter att det som är svårt ska ordna upp sig.
Ibland handlar bönerna om mycket svåra konflikter med den partner man lever
tillsammans med.
”Gud, jag undrar varför en man som min man får bete sig så tyrannisk och hemsk
mot mig o våra barn, vara egoistisk o empatilös o få utbrott. han är psykisk sjuk o
det går ut över oss. gör han frisk eller hjälp oss härifrån jag har bett om detta i år o
inget händer förutom att jag blivit sjuk i stress”.
Någon annan går så långt att känslorna av förtvivlan övergår till en önskan om
hämnd.
”Gud, låt min man hamna i bråk i kväll. låt han få stryk både psykisk och fysiskt.
detta bordefå han att förståhur det känns och därmed blir han ödmjuk......
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Någon lever i en relation som varit mycket skadad men nu är på väg att bli bättre.
Den som skriver är tacksam över att ha kommit igenom krisen men är samtidigt
tyngd av ett dåligt samvete.
”Jag skriver för jag vill få bukt med mitt samvete Har gjort mycket dumt mot min
sambo , för att jag inte kännt mig älskad Nu känner jag mig enormt älskad vi har
kommit igenom en kris. Men jag förtärs av mitt samvete varje dag. har pratat med
min kvinnliga vän men det hjälper inte amen”
För andra går relationen inte att hela. Nu står man inför skilsmässa och då blir
också bönewebben en plats där man får lyfta fram sina tankar.
”Kära Gud, ta hand om vår familj. Vi ska skiljas och det känns tungt och sorgligt.
Ge oss tro på framtiden och mod att leva i den här nya situationen. Hjälp oss att
känna av din närvaro i vår vardag. Skydda vår son från allt ont. i Jesu namn Amen.”
Någon lever i en relation där den andre vill bryta upp medan man själv vill försöka
laga det som är trasigt.
”Kära Gud, jag ber om din hjälp. Min man vill skiljas men inte jag. Jag kan inte
tänka mig leva utan han. Jag ber dig att hjälpa mig och min man. Jag önskar inte
rikedomar, bara kärlek och trygghet. För vår dotters skull ber jag dig att hjälpa oss .
Älskar dig gud, snälla bönhör mig Amen”
Medan ytterligare någon i sin förtvivlan, efter ett gräl, ensam hemma, skriver till
bönewebben för att berätta om det svåra som just i det ögonblicket är mycket tungt.
”Käre Gud, nu är det illa här. Min man och jag har storgrälat, han har åkt till sitt
arbete långt hemifrån, han har inte hört av sig på 8 timmar. Jag själv är för stolt för
att ringa honom och jag anar att han är det samma. Snälla herre, låt inte vårt
förhållande ta slut nu, jag älskar min sambo!”
Någon annan har gått igenom en skilsmässa och försöker nu reda ut sitt liv för att
hitta nya vägar och kanske nya relationer att bygga vidare på.
”Gode Gud! Jag har ganska nyligen gått isär från min flickvän. Hon var kvinnan i
mitt liv som jag ville gifta med mig och få barn med.. Men tidens gång gjorde att det
fanns ingen annan lösning än att skiljas åt. Snälla Gud försök att tända gnistan
mellan oss igen.”

Oro för barnen
Många av de böner som kommer in till bönewebben är skrivna av föräldrar som
oroar sig för sina barn. Ofta kan tankarna uttryckas med allmänna ord om
välsignelse över barnen och att Gud ska ta vara på dem. Många gånger är dessa
böner om hjälp och stöd mycket korta utan att beskriva eller berätta om vad det är
som ligger bakom oron.
Det kan vara en bön som ”Jesus hjälp mina barn just nu. Amen” eller ”hjälp mej
och mina barn ta bort ångest”.
Andra gånger framgår det tydligare i bönerna vad som ligger bakom oron. Att vara
förälder till ett barn som mobbas är kanske en av de värsta situationer som en
mamma eller pappa kan tvingas vara med om. I några böner lyfts denna situation
fram.
”Gode Gud gör så att min son inte blir mobbad mer, och att de som mobbar honom
får hjälp att också de må bra.”
Någon annan skriver:
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”Gode Gud jag ber för min älskade Emma att hon ska bli hel igen efter mobbningen
i skolan och att hon nu får en nystart och känner sig älskad och accepterad och
sedd. Håll henne nära dig så hon blir trygg igen.”

Längtan efter ett barn
Flera böner kring barnlöshet har kommit in till bönewebben. Att detta är en fråga
som väcker starka känslor och kan påverka en människas hela liv märks tydligt hos
de som ber. Här finns böner som skrivs av de som väntat i år på att bli gravida, här
finns böner från de som tvingats gå igenom flera missfall, här finns böner från de
som står under medicinsk behandling och hoppas på att den ska leda till graviditet.
Men här finns också böner från de som inte längre är barnlösa utan äntligen kan få
ett barn.
För somliga som gått länge och väntat på att bli gravida kan det röra sig om år av
orolig väntan. I bönerna märks detta med ord som färgas av stark förtvivlan.
”Gud, du som vet hur det är att vara förälder och hur det är att vara barn, vet du
ändå hur ont det kan värka i hjärtat på grund av ofrivillig barnlöshet? Det är som
att ett rum i mitt hjärta står tomt och väntar på att ett barn ska flytta in...”
Någon annan skriver mycket kortare, men trots de få orden fömedlas en stor
vånda. Frågetecknen inför varför man drabbas av barnlöshet är många.
”Guds vilja är det att jag ska sitta här utan barn??????”

Vardagens svåra ekonomi
Ett stort antal böner som kommer in till bönewebben handlar om människors
kamp med sin vardagsekonomi. Att inte kunna betala sina räkningar, att inte ha
pengar till hyra, kläder och mat kan vara en grund för att sätta sig vid datorn och
formulera en bön.
”Käre gud snälla hjälp mig med min ekonomi. Snälla låt det inte komma fler tråkiga
brev och räkningar. Jag på mina bara knän. Snälla hjälp mig.Tack”
För någon har ekonomin helt gått över styr och nu väntar kronofogden. En person
som suttit fast i narkotikamissbruk berättar om en ekonomisk situation som är
mycket svår att bära.
”käre jesus mitt hjärta gråter krnofogden tar nästan allt hjälp oss att vi får behålla
det vi har kvar jesus jag älskar dig tack för att lösye mig från knarket”

Arbetslöshetens tunga vardag
Ett stort antal böner handlar om arbetslivet, ofta handlar det då om oron inför
arbetslöshet eller om relationer till arbetskamrater eller den egna chefen.
Någon är mycket nöjd med sin arbetsplats och vill tack för detta.
”Tack min käre Gud för arbetet jag kommit till och chefen som jag fått. Jag älskar
dem alla. Hjälp mej att göra mitt bästa. Var med oss alla. Lämna mej aldrig. Amen.”
Någon bär fram hela sin arbetsplats.
”Herre, jag ber om styrka och tålamod inför arbetet som börjar nu efter semestern.
Det är mycket som ligger framför mig och som jag ska klara av. Ge mig vishet,
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styrka, tröst och bär mig. Jag ber för mina arbetskamrater och för min chef. Bär
oss!!!”
Men de flesta som skriver ger uttryck för problem och svårigheter på olika sätt.
Oron inför att vara eller bli arbetslös präglar flera böner. En person berättar om
hur dåligt man kan må av att bli utan arbete och ger en bild av hur viktigt det är att
få ett nytt, ja, så viktigt att man ber om ett gudsingripande.
”Angeläget Gudsingripande! Jag har blivit kallad till en anställningsintervju. Vill så
gärna ha jobbet. Det passar mig så bra. Blir strax av med mitt nuvarande arbete och
mår väldigt dåligt och har det jobbigt pga det. Stå med mig i min bön att Gud ska
ställa allt tillrätta och att jobbet blir mitt.”
Att arbetslösheten är tung att bära, inte minst när den sträcker sig över en längre
period märks i flera böner. Det kan sätta sig på humöret och sömnlösa nätter kan
bli en följd.
”gode gud gör mig mindre arg o låt mig få ett jobb snart. har gått utan jobb i ett år
o det är tungt. hjälp mig så jag sover bättre.”
En person som uppger sig vara 58-årig kvinna berättar om den tunga oro och
ångest som arbetslösheten kan leda till.
”Min arbetslöshet ger mig ångest. Gud hjälp mig att se var jag kan söka ett jobb
som ger mig en mening i livet och där jag kan vara till hjälp för någon . Jag orkar
snart inte längre.”

Skolans vardag
Skolan är ett tema som återkommer bland bönerna. Det kan vara elever själva som
ber för sitt skolarbete och att det ska gå bra för dem.
”Herre Jesus, jag ber för allt skolarbete. Hjälp mig att göra mitt bästa i det, men
hjälp mig också att få min bekräftelse från Dig, inte från betyg eller liknande.”
Många vittnar i sina böner om att skoldagen är full av aktiviteter och stundtals
pressande.
”God morgon! Just nu sitter jag i skolan och har fått se mitt nya schema. Verkar
som att jag och Jonna har det mest fullspäckade schemat man kan leta efter. Jag
kommer behöva dig Gud och jag vet att du som alltid ställer upp på mig :)!
Tack för att du lyssnar, förstår och ser de som ber, amen”
Många av bönerna som handlar om skolan kommer också från föräldrar som ber
för sina barn och deras skolsituation.
”jag vill be för min son som har det jobbigt. Han får inte vara med de andra i
skolan. Och hjälp mitt arma modershjärta”
”Käre Gud, hela min son från hans ADHD och stoppa allt det svåra som nu pågår
för honom. Hjälp honom med skolan, vänner, kroppen och allt som behövs. Vänd
dig inte bort mer....”

Sjukdom som tär
Ett stort antal böner handlar om sjukdom. Det kan röra sig om att man söker kraft
inför en operation eller ett sjukhusbesök. Ofta är det omtanken om någon vän eller
släkting som fått cancer eller lider av någon annan sjukdom. Det kan också vara en
bön om att orka stå ut med sin värk och smärta.
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”Käre Gud, ge mig styrka och tålamod . Gör så att jag får mindre värk. Det är tufft
just nu!”
Någon annan har värk i foten vilket påverkar hela livet.
”Jag ber om att få bli av med min värk ihöger fot. Jag vet att det skulle kunna gå.
För att gå med en värkande fot är svårt och smärtsamt. TACK!”
Någon ber för sin vän som lider av astma och har svårt för att andas.
”Jesus Botaren! S lider såå av sin astma. Befria honom från detta gissel och låt
honom andas fritt. Tack för att du vill tillfrisknande - på alla plan. Amen”
Någon lider av problem med ätstörningar och inser att det är en sjukdom som
behöver botas för att livet ska vända åter till det friska.
”Gode Gud, jag ber dig att vara med mig och göra mig stark så att jag med din
tillsyn vågar vandra den väg som går fram mot friskhet och bort från ätstörningar
och kontroll. Herre förbarma dig över mig! Amen”

När orken tagit slut
Många som skriver på bönewebben öppnar ett fönster in till ett liv som visar på en
vardag som är mycket tung att bära. Flera berättar att man inte orkar mer, att man
lider psykiskt, att man är pressad och inte ser någon väg framåt. Många berättar
om tårarna och om gråten. Vilsenheten är stor och följer med när man sätter sig vid
datorn och formulerar en bön.
”kära jesus. här sitter jag och gråter framför datorn. jag vet inte vart jag ska ta
vägen med all min oro.”
Någon annan berättar om gråten som är så djup att det knappt kommer några tårar
längre.
”varför gråter jag bara torra tårar. hjälp mig att läkas”
Utan att berätta vad det konkret handlar om beskriver någon annan sin situation
som om man blir sparkad på fast man redan ligger. En vardag som är full av
bekymmer träder fram bakom orden.
”Snälla hjälp mig, för jag orkar inte mer. Allt går emot mig, och jag har inte kraften
att reda upp allt. Jag är fattig och mår mycket psykiskt dåligt. Snälla hjälp mig att
hitta ljuset igen, för livet sparkar på mig just nu fast jag redan ligger och inte kan
resa mig upp igen.”
Flera skriver om hur de drabbas av ångest som ibland kan gå över i ren
panikångest.
”Mår så dåligt. Ångesten kryper på varje dag. Jag vill bara gråta!! Herre, hjälp mig
och styrk mig. Som det är nu så orkar jag snart inte mer...”
Någn annan skriver:
”Panikångesten tär på mig. Orkar inte ha det så här. Be att den försvinner. Vill bara
gråta men orkar inte ens det. Hjälp mig i bön!!”
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Alkoholen som slår sönder
Alkoholens följder är något som många återkommer till i sina böner. Många av
bönerna är fyllda av förtvivlade rop och korta beskrivningar över hur liv och
relationer bryts sönder av alkoholism.
Flera av bönerna är skrivna av barn till missbrukande föräldrar. Fast det är inte
små barn utan bakom orden anar man ofta att det är vuxna människor, som har
stor vånda över sina äldre föräldrars drickande.
”Gud vaka över min mor låt henne bli fri från alkohol,vägled henne och sänd henne
nyckelmänniskor,så stor är jesus kärlek,låt samt valborg bli lycklig och fylld med
kärlek och lycka inombords,frid önskar jag er”
”jag ber för min mamma gud, min mamma är kanske inte världens bästa när det
gäller löften, och jag vet att hon har stora alkohol problem, hon dricker bara när
hon inte har sällskap, men om hon har sällskap dricker hon inte, va hennes sällskap
gud, hon har inte ringt på 2 veckor, och jag är orolig”
Andra skriver om hur förälderns missbruk sätter spår också i deras egna liv. Någon
skriver om gråten, om att orken tar slut och att oron sätter sig som värk i magen.
”Snälla Gud gör så allt blir bra i min familj igen jag orkar snart inte mer. Min pappa
är alkoholist och det gör att familjen går mer och mer sönder. Orkar inte inte längre
gråta mig till sömns och vakna med gråten när det första man hör är klicket från en
ölburk. Har så ont i magen jämt....”
Men bland bönerna finns också röster från alkoholiserade föräldrar. Ofta är det
med ord där man ber om förlåtelse för att man inte orkat ge sina barn en trygg
uppväxt.
”Mina barn växte upp med en alkoholiserad mor, ingen far. Jag ber att Gud må
förlåta mig . barnens mor. Mina barn har inte fått normal uppväxt . som alla barn
har rätt till. Gud hör bön. Jag hoppas att Gud kan förlåta mig. och att mina barn får
det liv de har rätt till. Som andra barn. Be för oss .”
En annan förälder, en pappa, berättar i sin bön om hur familjen splittrats på grund
av missbruket. Nu har han varit nykter ett tag men så kommer återfallet och mitt i
sökandet efter en mening med livet så formuler han orden om saknaden efter sina
barn.
”Herre min skapare. Hjälp mig bli av med mina alkohol och drogproblem. Jag var
fri ett tag men nu har jag fått ett återfall. Snälla gör mig fri, Saknar mina barn som
lämnade mig pga av mina problem, min fru har lämnat mig. Jag finner inte nån
mening med livet längre. Gör mig gladare och positv. Amen”

Ensamheten mitt i staden
”Snälla, hjälp mig att få kompisar i denna stad...”
Ett stort antal böner utrycker en ängslan över ensamhet och att man saknar någon
vid sin sida.
”KÄRA GUD !! JAG ÄR SÅ ENSAMMEN ,LIDER AV DETTA,HJÄP MEJ ATT FÅ
ETT JOBB DÄR JAG KAN FÅ NYA VÄNNER,OCH JAG VILL SÅ GÄRNA TRÄFFA
EN KÄRLEKFULLMAN”
”Snälla gode Gud, gör så att jag slipper känna mig så ensam. Jag vill så gärna träffa
någon som jag kan dela mitt liv med. Men först måste jag hitta mig själv. Fast jag
vet inte vem jag kommer att hitta, vem är jag? Kan du hjälpa mig med det! Snälla!”
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Ensamheten kan också uttrycks i en bön som skrevs under julafton, den 24
december. Här framgår tydligt att det inte är alla som har någon omkring sig, inte
heller på julafton.
”Jag är helt knäckt..alla sviker mig och jag är ensam på julafton. Har ångest och
gråter...hjälp mig att komma vidare och finna lycka och harmoni igen”
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AVSLUTANDE NOTERINGAR
Denna rapport ger en bild av Svenska kyrkans bönewebb och de omkring 28 000
böner som skickats in under perioden 18 augusti 2009 till 14 maj 2010.
Det är en mycket stor bönesamling som inte har någon tidigare motsvarighet i
Sverige och kanske inte heller i andra länder. Här träder svenska folkets egna böner
fram utifrån den vardag som många människor lever i. Bönerna ger uttryck för
tacksamhet och glädje inför att livet kan vara skönt och härligt att leva. Men många
böner speglar också en vardag fylld av kamp, sjukdom, oro och ensamhet.
Böner som annars formuleras i ensamhet på kammaren eller i en inre monolog kan
genom bönewebben delas med andra när de publiceras på internet. Uppenbarligen
fyller detta ett stort behov eftersom så många väljer att uttrycka sina tankar på
detta interaktiva sätt.
Några ord om undersökningen
För att kunna följa och göra en sammanställning över bönerna finns ett
administrationsgränssnitt som använts för att systematisera innehållet på
bönewebben. Detta gränssnitt med inbyggd sökmotor har dock vissa
begränsningar. En sökning på namnet Anna ger också träffar på ord som stanna,
annat och annan. En sökning på ordet gråt ger också träffar för ordet gratis
eftersom sökmotorn hanterar å, ä och ö som bokstäverna a och o. Dessa och andra
begränsningar innebär att det stundtals kan vara svårt att ge exakta siffror för antal
böner som handlar om ett visst ämne eller liknande frågeställningar.
Med detta sagt kan vi ändå i denna rapport följa ett antal intressanta tendenser
bland inskickade böner och få en fördjupad inblick i bönewebbens funktion som
kan leda till fortsatta samtal om interaktivitet på internet och kristen tro.
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