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Bilaga III. Enkätsvar 

Efter varje svarsalternativ presenteras först antalet svaranden på den frågan, följt av hur många 
procent det utgör av det totala antalet svar på den frågan. Exempelvis skulle det se ut såhär om 45 
personer svarat Ja på en fråga med två svarsalternativ där 110 personer svarat: 
Ja - 45/40.9% 
Nej - 65/59.1% 

 

 

Del 1. Nattvardssyn 

Fråga 1. Enligt dig, vad händer med brödet och vinet under nattvarden? (110 svar) 

 

1. Det förvandlas till Kristi kropp och blod  
- 30/27.3 % 

2. Kristi kropp och blod förenar sig med brödet 
och vinet - 40/36.4 % 

3. Det händer ingenting med brödet och vinet, 
men Jesus är andligt närvarande när gåvorna tas 
emot - 39/35.5 % 

4. Det händer ingenting med brödet och vinet. 
Det är mer en symbolisk rit - 1/0.9 % 

 

 

 

Svarade den tillfrågade alternativ 3 eller 4 på föregående fråga fick de inte någon möjlighet att 

svara på följande fråga:  

Fråga 2. Fortsätter gåvorna att vara sakrament efter avslutad mässa enligt dig? (70 svar) 

 

 

1. Ja - 45/64.3 % 

2. Nej - 25/35.7 % 
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Svarade den tillfrågade alternativ 1 på enkätens första fråga fick de svara på följande fråga:  

Fråga 3. När i nattvarden tänker du att denna förvandling sker? (30 svar) 

 

 

1. Vid instiftelseorden - 24/80 % 

2. Under hela nattvardsbönen - 20/6 % 

3. Vid utdelandet - 0/0 % 

 

 

 

Svarade den tillfrågade alternativ 2 på enkätens första fråga fick de svara på följande fråga, 

men på grund av en teknisk miss i enkätens utformning blev den frågan inte obligatorisk och 

bara 2 av 40 valde att svara på den. 

Fråga 4. När i nattvarden tänker du att denna förening sker? (2 svar) 

 

 

1. Vid instiftelseorden - 1/50 % 

2. Under hela nattvardsbönen - 0/0 %  

3. Vid utdelandet - 1/50 % 

 

 

 

Fråga 5. Om du tar med dig bröd och vin från en mässa för att fira sjukkommunion, tycker du 
att du behöver konsekrera om gåvorna då? (108 svar) 

 

1. Ja - 31/28.7 % 

2. Nej, mässan är förlängd och det är samma 
mässa som vi fortsätter att fira - 20/18.5 % 

3. Nej, gåvorna är redan konsekrerade en gång  
- 57/52.8 % 
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Fråga 6. Kan bara personer vigda till prästtjänst celebrera nattvarden enligt dig? (108 svar) 

 

1. Ja - 72/66.7 % 

2. Nej, men det är bara de som bör eller när 
präst absolut inte går att nå - 27/25 % 

3. Nej, alla döpta och konfirmerade kan  
- 3/2.8 % 

4. Nej, alla döpta kan - 6/5.6 % 

5. Nej, alla kan leda nattvardsfirande - 0/0 % 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7. Vilka tycker du får ta emot nattvarden? (108 svar) 

 

1. Alla, utan undantag - 43/39.8 % 

2. Alla som är döpta - 57/52.8 % 

3. Alla som är döpta och konfirmerade - 3/2.8 % 

4. Döpta medlemmar i Svenska kyrkan och de  
kyrkor där vi har nattvardsgemenskap - 5/4.6 % 
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Fråga 8. Anser du att en person måste ta emot förlåtelsen innan den får ta emot nattvarden? 
(108 svar) 

 

1. Ja - 14/13 % 

2. Ja, exempelvis genom enskild bikt,  
eller syndabekännelse och förlåtelseord i  
gudstjänsten - 27/25 % 

3. Nej, löftesord i gudstjänsten går  
lika bra - 67/62 % 

 

Fråga 9. Vilka tycker du får dela ut nattvard? Fyll i 
alla de alternativ som du anser stämmer (108 svar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.10%

51.90%

32.40%

29.60%

30.60%

35.20%

6. Alla - 39 svar

5. Döpta - 56

4. Döpta & konfirmerade - 35

3. Kyrkvärdar - 32

2. Diakonvigda - 33

1. Prästvigda - 38
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Fråga 10. Vilken sorts bröd tycker du får användas till nattvardsfirande? (107 svar) 

 

1. Vilket som helst - 45/42.1 % 

2. Man får använda valfritt mjöl men brödet 
måste vara ojäst - 47/43.9 % 

3. Det måste vara bakat på vetemjöl - 4/3.7 % 

4. Det måste vara ett ojäst bröd, bakad på 
vetemjöl - 10/9.3 % 

5. Det måste vara ett färskt, ojäst bröd av 
vetemjöl - 1/0.9 % 

 

 

 

 

 

Fråga 11. Vilken sorts dryck tycker du får användas till nattvardsfirande? (107 svar) 

 

1. Endast alkoholhaltigt vin av druvjuice  
- 15/14 % 

2. Vin av druvjuice, oavsett alkoholhalt  
- 52/48.6 % 

3. Måste vara av druvjuice, men behöver inte 
vara vin - 36/33.6 % 

4. Får vara annan dryck, exempelvis vatten  
- 4/3.7 % 
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Svarade den tillfrågade alternativ 1 eller 2 på förra frågan fick de svara på följande fråga: 

Fråga 12. Tycker du att färgen på vinet spelar någon roll? (67 svar) 

 

1. Ja, det ska vara rött vin - 46/68.7 % 

2. Nej, det går bra med både rött och   
vitt - 21/31.3 % 

 

 
 

Fråga 13. Hur ofta ska nattvard firas enligt dig? Fyll i det alternativ som du tycker stämmer 
bäst. (106 svar) 

 

1. En gång om året, exempelvis vid påsk  
- 0/0 % 

2. Två gånger om året, exempelvis vid påsk 
och jul - 0/0 % 

3. En gång i månaden - 13/12.3 % 

4. Varannan vecka - 16/15.1 % 

5. Varje vecka - 57/53.8 % 

6. Mer än en gång i veckan - 20/18.9 % 

 

 

 

Fråga 14. När är Kristus närvarande i bröd och vin enligt dig? (105 svar) 

 

1. Från instiftelseorden och fram till  
nattvardsdelens slut - 55/52.4 % 

2. Under hela mässan - 12/11.4 % 

3. Under mottagandet av bröd och vin - 20/19 % 

4. Ingen av dessa ovan angivna - 18/17.2 % 

 

 

 



7 
 

Fråga 15. Vad tycker du om sakramentskåp? (105 svar) 

 

1. Jag tycker inte att de bör brukas av teologiska 
skäl - 20/19 % 

2. Jag kan se meningen med det och kan 
acceptera bruket men vill själv inte betona det  
- 47/44.8 % 

3. Jag tycker att de är viktiga för ett rätt 
nattvardsfirande - 6/5.7 % 

4. Jag känner inte till detta bruk eller jag ser det 
som oviktigt - 32/30.5 % 

 

 
 

Fråga 16. Vad tycker du om kommunionsepiklesen i nattvardsbönen? (105 svar) 

 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och 
en viktig del av nattvardsbönen - 41/39 % 

2. Den är inte nödvändig för mässans 
instiftande, men en viktig del av nattvardsbönen 
- 59/56.2 % 

3. Den är onödig både för mässan och 
nattvardsbönen - 5/4.8 % 

 

 

Fråga 17. Vad tycker du om konsekrationsepiklesen i nattvardsbönen? (103 svar) 

 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och 
en viktig del av nattvardsbönen - 53/51.5 % 

2. Den är inte nödvändig för mässans 
instiftande, men en viktig del av nattvardsbönen 
- 46/44.7 % 

3. Den är onödig både för mässan och 
nattvardsbönen - 4/3.9 % 
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Del 2. Gudstjänstpraxis 

 

Fråga 18. Elevation under nattvardsfirandet är för dig…  
(103 svar) 

 

1. …nödvändigt - 7/6.8 % 

2. …något man kan göra, men det har ingen 
betydelse för nattvardens giltighet 
- 96/93.2 % 

3. …något man inte ska göra - 0/0 % 

 

 

 

Svarade den tillfrågade att den anser att alla inte kan ta emot nattvarden på fråga 7 fick de 

svara på följande fråga: 

Fråga 19. Om en person som du anser inte får ta 
emot nattvarden kommer fram, vad gör du då?  
(63 svar) 

1. Nekar personen ifråga - 1/1.6 % 

2. Nekar personen, men erbjuder välsignelse  
- 17/27 % 

3. Ger personen ändå - 45/71.4 % 

 

 

Fråga 20. Tycker du att corporalet behövs? (102 svar) 

 

1. Ja - 72/70.6 % 

2. Nej - 30/29.4 % 
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Svarade den tillfrågade ja på föregående fråga och alternativ 1 eller 2 på fråga 1.1 fick de svara 

på följande fråga: 

Fråga 21. Vad tänker du konsekreras i nattvardsfirandet? (71 svar) 

 

 

1. Allt på corporalet - 14/19.7 % 

2. Endast gåvorna på corporalet - 47/66.2 % 

3. Alla gåvorna på altaret, även de utanför  
corporalet - 10/14.1 % 

 

 

 

 

 

Fråga 22. Anser du att man får du dela ut nattvard till sig själv? (101 svar) 

 

 

1. Ja - 68/67.3 % 

2. Ja, men jag vill helst inte - 29/28.7 % 

3. Nej - 4/4 % 
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Del 3. Hantering av sakrament 

 

Fråga 23. Om det kommer konsekrerat vin på torkduken, vad gör du då? (101 svar) 

 

 

1. Tvättar den ren - 96/95 % 

2. Fortsätter använda den otvättad - 5/5 % 

3. Bränner den eller begraver i vigd jord - 0/0 % 

4. Slänger den - 0/0 % 

 

 

 

Fråga 24. Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade brödet? (101 svar) 

 
 

1. Sparar det till ett senare tillfälle - 64/63.4 % 

2. Äter upp det - 34/33.7 % 

3. Gräver ned det - 1/1 % 

4. Slänger det - 2/2 % 

 

 

 

Fråga 25. Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade vinet? 

 

1. Sparar det till ett senare tillfälle - 1/1 % 

2. Dricker upp det - 17/16.8 % 

3. Häller ut det i piscinan, jorden eller i  
rabatten - 77/76.2 % 

4. Häller ut det i vasken - 6/6 % 
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Svarade den tillfrågade att den sparade gåvorna på antingen fråga 24 och 25 fick de svara på 

följande fråga: 

Fråga 26. Om gåvorna sparas, tycker du att de behöver konsekreras igen? (65 svar) 

 
 

1. Ja - 23/35.4 % 

2. Nej - 42/64.6 % 

 

 

 

Fråga 27. Sakramental tillbedjan är för dig en... 
(101 svar) 

 

1. …viktig praktik, men underställd 
nattvardsfirandet - 14/13.9 % 

2. …tillåten praktik, men inte viktig - 16/15.8 % 

3. …tillåten praktik, men jag gör det inte  
- 31/30.7 % 

4. …praktik som inte bör tillämpas - 40/39.6 % 
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