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Till dig som är präst i Luleå Stift 

 

Jag heter Joel Hultdin och skriver till dig med anledning av mitt examensarbete i teologi. Jag 
studerar vid Umeå universitet och är prästkandidat för Luleå stift. I mitt examensarbete 
undersöker jag vilka olika nattvardssyner och nattvardspraktiker som finns hos präster i Luleå 
stift. Uppsatsen är en vetenskaplig undersökning och helt oberoende av Svenska kyrkan och 
Luleå stift.  

Svenska kyrkan har ett brett teologiskt arv som inrymmer många idétraditioner. Detta gäller 
inte minst i Luleå stift. Den teologiska utvecklingen i norra Sverige är starkt präglad av 
pietistiska väckelserörelser, men också av den nära kontakten med både den samiska och den 
finska kulturen. På grund av denna bygds komplexa historia är det intressant att undersöka 
vilka olika nattvardssyner som finns representerade hos präster i Luleå stift.  

Detta brev går därför ut till dig och till alla andra präster som har en församlingstjänst inom 
Svenska kyrkan i Luleå stift.  

Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt. Alla svar kommer att behandlas 
konfidentiellt utan anknytning till några personuppgifter. Materialet kommer endast att 
användas i studiesyfte. Jag vill i detta sammanhang nämna att ditt deltagande är mycket 
viktigt för studien. Desto fler som svarar gör att resultatet blir mer tillförlitligt. Det krävs en 

hög svarsfrekvens för att jag ska kunna gå vidare med detta arbete.  

Resultaten kommer presenteras i en kandidatuppsats som när den blir klar kommer att finnas 

tillgänglig på Umeå universitet.   

Enkäten fylls i digitalt och efter att du svarat är det inget mer du behöver göra. Enkäten tar ca 
10 minuter att genomföra. Jag skulle önska att du svarar på enkäten så fort som möjligt, men 
senast 9/12 2015.  

Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring 
då gärna Joel Hultdin, tel; 0730544898 eller maila på j.hultdin@gmail.com. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Joel Hultdin 
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