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minskande resurser. Ett sätt att åtgärda dessa problem är Messy Church. Det är ett fenomen som 

ingår i missionsnätverk som kallas Fresh Expressions. Fresh Expressions i sin tur baserar sig på 

Mission-shaped Church-rapporten som utkom år 2004 inför kyrkomötet i Church of England. 

Spridningen av Messy Church till Finland är föremål för min undersökning. Konkret kan Messy 

Church beskrivas som en samling en gång per månad när familjerna kan vara tillsammans, njuta 

och göra olika saker, äta och tillbe Gud tillsammans genom Hans Ord, musik och bön. Det är ett 

evenemang för människor i alla åldrar. 

Avhandlingens mest centrala syfte är att tydliggöra ett sätt att vara en kyrka i mission. Jag gör en 

fallstudie, i Martins församling i Åbo. Mina forskningsfrågor är följande: Hur kom Messy Church 

till Missionsgemenskap, som är en grupp i Martins församling? Har Messy Church potential att 

lösa kyrkodeltagandens nedgångproblemet, särskilt när det gäller de unga vuxna och deras 

familjer? Vem är med i Messy Church? Varifrån kommer de? Vilken är deras åldersfördelning? 

Når Messy Church människor som annars inte kommer till kyrkan? Vad tycker deltagarna om 

Messy Church? Använder Missionsgemenskapen Messy Church material såsom det är eller finns 

det nationell re-innovation? Vilken vision har arrangörerna för framtiden?  

Den teoretiska ramen är innovationsdiffusion. Innovation, här Messy Church, hänvisar till 

någonting nytt och har en positiv konnotation. Om diffusion översätts med ett ord är det spridning.  

Metoderna är både kvantitativa och kvalitativa. En enkät används för att kartlägga informanterna. 

Litterära källor, deltagande observation och temaintervjuer används för fördjupade analys. 

Tidsramen för undersökningen var våren 2019. 

Messy Church växer inte fram ur tomhet. Det fanns en intern efterfrågan: Missionsgemenskapen 

hade observerat att unga människor och barn saknas nästan totalt från gemenskapens sfär. Med 

Messy Church har man försökt att lösa detta problem. Diffusionen skedde direkt från England, 

från Woodford Wells till Hirvensalo. Prästen för vuxenarbetet hade en avgörande roll i diffusionen. 

Diffusionen möjliggjordes genom hennes personliga kontakter. Som en innovation är Messy 

Church lätt att adoptera. 

Missionsgemenskapens team har internaliserat Messy Church-värden och såg ingen konflikt i 

förhållande till den lutherska kyrkosynen. Det finns nationella re-innovationer: Messy Church 

hålls på söndagarna klockan 16, inte efter skolan såsom i England. I Finland deltar även 

konfirmanderna.  

De flesta deltagarna var kyrkvana personer från Martins församling. Även personer från andra 
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20–30 år saknades. Andra problem som kom fram var informationsgången, stöd i det fall Messy 

Church sprids vidare, organiserandet av de frivilligas arbetsinsatser och hur stora grupper de 

frivilliga kan handskas med. 

Enligt mina undersökningsresultat anser jag att Messy Church är en kyrka för sina deltagare men 

den skulle även kunna vara en port till ett fortsatt engagemang i en vidare kyrklig gemenskap 

genom lärjungaskap. 
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1. Varför utforska Messy Church? 
 

I västvärlden har kyrkorna i decennier kämpat mot medlemsförlust, förvärldsligande och 

minskande resurser. Kyrkans uppgift är att i varje tid på nytt förkunna evangeliet om Jesus 

Kristus i världen. I Sverige talar Jan Eckerdal om Svenska kyrkans stora utmaning: 

spänningen mellan kyrkans arv och nutidens förändringar som ger både stora tillgångar 

och utmaningar. Situationen i Finland är den samma. Jag speglar här i utgångspunkter 

mina tankar mot Eckerdals observationer. Kyrkan behöver vara i kontakt med det 

förflutna utan att bli ett museum.1 Många människor känner samtidigt en saknad av den 

förgångna kyrkan. Det kanske egentligen är fråga om ett romantiserande av det gamla. I 

centrum av kyrkan finns inte ett svenskt eller finskt samhälle utan berättelsen om Kristus. 

Detta uppdrag är en del av kyrkans identitet. Frågan är vad kyrkan kan göra nu, i given 

tid och given miljö.2  

 

Ämnet för denna avhandling är spridningen av Messy Church till Finland. Messy Church 

är ett fenomen som ingår i det missionsnätverk som kallas Fresh Expressions. Messy 

Church baserar sig på Mission-shaped Church-rapporten. Rapporten utkom år 2004 inför 

kyrkomötet av Church of England. Med i arbetet var anglikanska kyrkan, metodistkyrkan 

och det anglikanska missionssällskapet. Nätverket har alltså varit ekumeniskt från början. 

Den officiella rapporten är vida spridd. Den handlar om konkreta arbetssätt i det kyrkliga 

livet. En viktig del av rapporten behandlar det nationella nätverket Fresh Expressions of 

Church. Rapporten har kontribuerat till diskussion om relationen mellan kyrka och 

mission. Rapporten utarbetades inte från intighet utan processen omkring frågan ”vad gör 

vi nu?” hade pågått en längre tid. Det fanns en tidigare rapport redan från 1990-talet. 

Mission-shaped Church talar mycket om redan pågående händelseförlopp. Fresh 

Expressons hade redan bedrivits av anglikanska kyrkan och Metodistiska kyrkan 

tillsammans.3  

 

 
1 En viktig teologisk kontribution till samtalet är Patrik Hagmans (2013) Efter folkkyrkan. En teologi om 

kyrkan i det efterkristna samhället. I denna avhandling talar jag dock inte om hela folkkyrkans framtid 

utan jag har ett gräsrotsperspektiv. 
2 Eckerdal 2017: 11–17. 
3 Eckerdal 2017: 48–50. 
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Rapporten utgör en samtidsanalys. Tre viktiga drag i samhället framställs: 1) ökad 

mobilitet och social fragmentering, 2) konsumtionskultur och 3) efterkristen kultur. Det 

som sker i Storbritannien sker också här i Norden: allt flera människor lever ensamma. 

Människorna flyttar efter arbetsplatser eller pendlar. Människorna bosätter sig längre bort 

från sina födelse- och uppväxtorter och umgänget med släktingarna minskar. Å andra 

sidan har geografisk distans mindre betydelse i ett nätverkssamhälle. På grund av online-

världen är platser inte längre lika viktiga som tidigare. Församlingssystemet för den 

evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ändå territorialbaserat. De förändrade 

förhållandena medför att människorna inte längre har samma orsaker att vara med den i 

lokala församlingens aktiviteter som förut. Det andra draget som rapporten talar om är 

alltså konsumtionskultur. Nuförtiden uttrycker människor sin identitet genom det de 

konsumerar, eftersom vi lever i en marknadsekonomi som är helt och hållet kommersiell. 

Man väljer vad man vill ha och det gäller också i fråga om kyrkan. Individualisering är 

en trend i dag. Jaget är i centrum. Det gäller också religion och spiritualitet. I en 

efterkristen kultur är kyrkan inte längre en mainstreamkultur. Många känner inte till 

kristendomens lära och liv. Rapportens analys är inte på något sätt överraskande. 

Intressant är att den betonar ett antal olika nya uttryck från smågruppskyrkor och tillämpar 

dem på andra alternativa gudstjänstformer, som ofta relaterar till ett visst socialt nätverk.4 

 

Det finns två orsaker till att diskutera sambandet mellan Finland eller Sverige och dessa 

nya företeelser samt Fresh Expressions, Mission-shaped Church och Messy Church. Den 

första orsaken är att det finns likheter mellan situationen i Finland, Sverige och 

Storbritannien och den andra att Fresh Expressions har nu hittat kyrkan i Finland. 

Utvecklingen av konceptet i Sverige har hunnit längre än i Finland: de har nämligen hittat 

Fresh Expressions tidigare och arbetet understöds där genom nätverket Nya sätt att vara 

kyrka. Nätverket skapar mötesplatser, kurser och producerar inspirationsmaterial.5 Björn 

Gusmarks Nya sätt att vara kyrka finns på nätet och presenterar grundtankarna i Fresh 

Expresions.6  

 

Viktiga frågor är hur ovannämnda samtidsanalys tas emot och om den kommer att möta 

motstånd? Hur väl sammanfaller planer och verkligheten? Fresh Expressions lyfter fram 

 
4 Se Eckerdal 2017: 51–54. 
5 Se Eckerdal 18–22. 
6 http://www.nyasattattvarakyrka.se/ 
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idén att varje generation måste förkunna tron, som förmedlas genom den heliga Skrift och 

som bekräftats och tolkats i kyrkans bekännelse på nytt. Meningen är att ta kyrkan dit där 

människor verkligen finns och låta gemenskap formas i dessa situationer såsom de är, 

mellan kultur och Guds mission.7 Fresh Expressions har en hemsida som presenterar en 

enkel processbeskrivning om hur nätverket fungerar:  

 

lyssna   tjäna bygga gemenskap  utforska lärjungaskap  låta 

det nya sättet att vara kyrka växa fram         göra det igen. 8 

 

Jag tycker att dessa faser är självförklarande. De nationella programmen i Sverige och 

England försöker att skapa strukturer som kan stöda de lokala församlingarna i dessa 

processer.  

 

Forskningsobjektet är en finsk församling, Martins församling i Åbo, som tagit till sig 

idén om Messy Church. Missionsgemenskapens centrala plats är belägen på Hirvensalo 

ö där aktiviteterna äger rum. Det är även dit som Messy Church kom nästan först i 

Finland. Det ordnades ett endagsevenemang omkring 2013 i Träskända som hade använt 

Messy Church idén och materialet tidigare.9 Martins församlingens Messy Church har 

inte sitt ursprung därifrån utan till Åbo Messy Church kom direkt från England. Vidare 

Martins församlings Messy Church hade en verksamhetsperiod under våren 2019. Planen 

är att fortsätta på hösten 2019. 

 

Messy Church har vuxit fram ur Fresh Expressions. En av dess upphovspersoner är Lucy 

Moore.10 Vad är Messy Church? Det finns inte en bra översättning på svenska. Messy 

Church är ett koncept i sig som är världsvida spritt.11 Föreningen i England producerar 

material och andra hjälpmedel för medlemskyrkorna runt om världen. I ett nötskal kan 

Messy Church beskrivas som en träff där familjer träffas, äter, njuter och gör olika saker 

samt fira Gud tillsammans genom Hans Ord, musik och bön. Det är en händelse för 

människorna i alla åldrar. Messy Church har följande principer: 

 

 
7 Se Eckerdal 2017: 55–58 
8 http://freshexpressions.org.uk/ 
9 Ahonen, Tiina & Uuttu Veera 2013. 
10 Se L. Moore 2006. 
11 https://www.messychurch.org.uk/ 
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• att möjliggöra för människor i alla åldrar att dyrka Gud tillsammans 

• att hjälpa människorna att känna att de hör till kyrkan och en gemenskap 

• att hjälpa människorna att ha roligt tillsammans 

• att ge en möjlighet att använda den kreativitet som är given av Gud 

• att ge en möjlighet att inbjuda nya människor till den kristna gemenskapen 

• att presentera Jesus för människorna genom gästfrihet, vänskap, berättelser och dyrkan 

 

Messy Church har med andra ord med mission att göra. Utgående ifrån 

Missionsgemenskapens synvinkel skulle Messy Church kunna vara en möjlighet att få 

nya människor att komma till kyrkan. Eckerdal påpekar att den missionsteologiska synen 

på kyrkan är att den är sänd i världen: att vara i men inte av världen. Om man tänker på 

relationen mellan kyrka och mission kan man konstatera att nuförtiden framställs mission 

som större än kyrkan, någonting som kyrkan ingår i. Det finns frågor om kyrkans identitet 

och relation till mission. En synpunkt om kyrkans identitet är att kyrkan är en oskiljaktig 

del av kristendomen och det är inte bara genom budskap som tron gäller: det är någonting 

som borde realiseras i världen. Kyrkan och mission måste stå i ömsesidig relation till 

varandra. Den ömsesidiga relationen måste prägla all kristen teologi – även 

missionsteologi. Det är viktigt att kyrkan och missionen har samma betraktelsesätt. 

Kyrkan måste vara i mission, men missionen måste även vara ecklesial.12 Ecklesiologi 

betyder läran om ekklésia, läran om kyrkan. I nytestamentliga texter används ordet både 

i en snävare och vidare mening: det kan hänvisa till en husförsamling, kristna i ett 

lokalsamhälle eller alla hednakristna församlingar och Guds världsvida församling.13 

 

Denna avhandling fokuserar på ankomsten av Messy Church till Missionsgemenskapen i 

Åbo i Martins församling under våren 2019. Under den tiden ordnades fyra träffar med 

olika teman. Den första Messy Church-tema var Tidsresa till början av allting, det vill 

säga skapelsen. Tidsresan ordnades den tredje februari. Den andra Messy Church 

ordnades den sjuttonde mars med temat En stor översvämning? Det var Noas berättelse. 

Temat för den tredje Messy Church som ordnades den fjortonde april var 

Överraskningens överraskning, det vill säga påsk. Den nittonde maj ordnades den fjärde 

Messy Church med temat Vind och kärlek och den handlade om den Heliga Anden. 

Eftersom avhandlingen är en fältstudie och fallstudie, av dessa fyra teman valde jag 

 
12Eckerdal 2017: 41–47 
13 Rosenius 2019: 11. 
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påskmässan för en närmare granskning, men jag har dock studerat alla fyra evenemang 

med en kartläggande metod.  

 

Avhandlingens mest centrala syfte är att studera olika sätt att vara kyrka i mission: med 

andra ord varför kom Messy Church till Finland? Fallet är Martins församling i Åbo. 

Avhandlingen har ett ecklesiologiskt intresse. Andra centrala forskningsfrågor är: Hur 

kom Messy Church till Missionsgemenskapen? Har Messy Church potential att lösa 

problem i fråga om, särskilt nedgången i gudstjänstdeltagande med tanke på unga vuxna 

och deras familjer? Vilken är kyrkosynen i Messy Church och hur passar den ihop med 

den evangelisk lutherska kyrkans kyrkosyn. Vem är med i Messy Church? Varifrån 

kommer de? Vilken är deras åldersfördelning? Når Messy Church människor som annars 

inte kommer till kyrkan eller inte hör i kyrkan? Vad tycker deltagarna om Messy Church? 

Vad skulle kunna göras bättre? Använder Missionsgemenskapen Messy Church material 

såsom det är eller finns det national re-innovation?14 Vilken vision har arrangörerna för 

framtiden? Den teoretiska ramen är diffusion av innovationer. Innovation hänvisar till 

någonting nytt och har en positiv konnotation. Om diffusion översätts med ett ord är det 

spridning. Metoderna som används är både kvantitativa och kvalitativa. Jag har använt en 

enkät för att kartlägga informanterna. För fördjupande analys använder jag litterära källor, 

deltagande observation och temaintervjuer. Tidsramen för undersökningen var våren 

2019. 

 

Avhandlingens struktur är följande: i det första kapitlet har jag presenterat avhandlingens 

utgångspunkter. I det andra kapitlet introducerar jag innovationernas diffusion som den 

teoretiska ramen. Jag presenterar även metoder och sättet att samla källmaterial. I det 

tredje kapitlet, Kyrkan växer inte från tomhet, analyserar jag de sociala system som 

mottog Messy Church. Det fjärde kapitlet handlar om Messy Church, dess sätt att vara 

kyrka och ankomsten till Finland. Jag presenterar också påskens Messy Church som ett 

fall och visar hur Messy Church fungerar i Martins församling. I det femte kapitlet 

analyserar jag Messy Church frågor som rör deltagarna och innovationens emottagande 

bland dem. I det sjätte kapitlet diskuterar jag mina upptäckter av och framtidsvyer för 

Messy Church.  

 
14 Re-innovation är en term som Rogers använder i hans teori (se kapitel 2). Den är svårt att översätta på 

svenske med ett ord. 
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2. Diffusion av innovationer som teoretisk ram, metoder och 

material 
 

2.1. Val av teori, metoder och källmaterial 
 

Den teori som jag använder är diffusion av innovationer. Forskning handlar enligt min 

åsikt om problemlösning. Min studie är problemcentrerad, därför använder jag teori och 

metoder som bidrar till lösningen av de problem jag har uppställt i det första kapitlet. 

Teorin styr det sätt man ser på problemen. Diffusionsteorins koncept hjälper forskaren att 

ta avstånd från sitt forskningsobjekt och att ger ett analysverktyg. Min studie är en 

fallstudie: det gäller ett särskilt fall om en innovations diffusion från England till Finland. 

Det betyder att det inte går att generalisera resultaten. Kyrkorna och församlingarna i 

Finland kan vara ganska olika. Däremot kan jag visa hur man har resonerat i en viss 

församling. Samtidigt är den församling jag studerar en av de få i Finland som hittills 

tagit till sig idén om Messy Church.  

 

Avhandlingen är även en fältstudie, eftersom jag har deltagit i, observerat och analyserat 

Missionsgemenskapens utveckling under en lång tid inifrån. Jag har redan diskuterat 

avhandlingens missiologiska utgångspunkter och forskningsfrågor i det första kapitlet. 

Det är viktigt att ställa frågor som kan besvaras med det källmaterial som man samlar. 

Min studie fokuserar hur Messy Church diffunderat inom den evangelisk-lutherska 

kyrkan i Finland, hur den har kommit till Finland och hur den har mottagits. Den 

genomgående teorin i hela studien är innovationers diffusion, en teori som kommer nära 

teorier om kommunikation och sociologiska teorier. Relationen mellan frågor, metoder, 

teori och källmaterial presenteras i Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Relation mellan forskningsfråga, teori, metod och källmaterial in en empirisk 

studie15 

 

2.2. Begreppet diffusion och dess historia 
 

Vad är diffusion? Enligt Everett M. Rogers är diffusion den process genom vilken en 

innovation är kommunicerad över tid bland medlemmar av ett socialt system.16 Diffusion 

av innovationer som teori är inte något nytt i vetenskapen. Redan i början av 

socialvetenskapens utveckling på 1800-talet diskuterade man innovationernas betydelse 

för social förändring. I stället för innovations diffusion talade man om imitation.17 

Forskningen innovationsdiffusion blev populär på 1960-talet. Rogers själv gjorde sin 

dissertation i glesbygdssociologi år 1957. Han fann snart att det finns ett osynligt 

universitet (invisible college) av diffusionsforskare från olika håll.18 Han samlade 

information om det osynliga universitetet i sin första utgåva av Diffusion of Innovations 

1962. Boken och dess fem upplagor har blivit en klassiker, som hänvisas till i praktiskt 

taget alla diffusionsstudier. Den nyaste versionen kom ut 2003. Rogers har samlat de 

viktigaste rönen från innovationsdiffusionens forskningstradition och därför använder jag 

 
15 Idén för bilden kommer från Rosenius 2019: 12–13. 
16 Rogers 2003: 5. Det finns också andra möjligheter exempelvis Katz, Levin och Hamilton visar (1963), 

men jag följer Rogers, som är det största namnet i diffusionsforskning. 
17 Kinnunen 1996: 431ss. 
18 Rogers 2003: 46ss. 

FRÅGORNA/PRAXIS 

Sätt att vara kyrka med mission: 

varför Messy Church osv.? 

 

 

METOD 

Sätt att studera diffusion 

och dess följder 

TEORI 

Sätt att förstå intern 

problemlösning med en 

extern innovation KÄLLMATERIAL 
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hans insikter på en hög grad. Rogers själv räknades särskilt som en 

kommunikationsforskare. 

 

Nuförtiden är forskning som berör innovationsdiffusion multidisciplinär och vida spridd. 

I mitten av 1990-talet fanns det redan 18 dissertationer av olika discipliner i Finland.19 

Rogers räknade i början av 2000-talet att det finns över 5 200 publikationer med 

innovationsdiffusion som teoretisk ram.20 De generaliseringar han har gjort har en solid 

bas. Studier av diffusionsstudier görs ännu idag överallt i världen, de flesta inom 

ekonomisk forskning.21 Centralt för diffusionsstudier är att forskningen gäller spridning 

av en innovation, även om det kan hända att innovationen inte lyckas diffundera. De flesta 

diffusionsstudier är kvantitativa. Jag använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

Grovt taget kan man säga att det finns två skolor inom forskningen kring 

innovationspridning. Den första är ”diffusionisterna” som betonar betydelsen av andra 

sociala system i både problemdefiniering och -lösning genom diffusionsprocess. Den 

andra är inventionisterna” som betonar det sociala systemets egna behov och strukturala 

karaktär.  Min forskning hör till den sistnämnda och fokuserar på Missionsgemenskap i 

Åbo Martins församling. I figur 2.2. visar jag innovationernas ursprung i förhållande till 

ett socialt system. På den horisontella axeln handlar det om upplevt behov för ändring 

som kan vara antingen internt eller externt. På den vertikala axeln handlar om 

innovationens ursprung i förhållande till det sociala systemet. Innovationen kan födas 

inom ett socialt system. Då gäller det immanent förändring. Innovationen kan också 

komma från ett annat socialt system, det vill säga, utifrån. Till sin karaktär kan 

innovationsspridningen vara selektiv eller utifrån dirigerad genom kontakter. Om man 

tänker på social förändring i tabell 2.1. hör min studie inom 

diffusionsforskningstraditionen till selektiv förändring genom kontakt.  

 
19 Kinnunen 1994: 60. Till exempel, i teologi, Juha Kauppinens dissertation Kansanlähetyksen alueellinen 

leviäminen (Regional spridning av Kansanlähetys) är en diffusionsforskning. Det är min översättning på 

namnet. 
20 Rogers 2003: 477. 
21 Se t.ex. Hall 2004 eller Holwegler 2018. 
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Tabell 2.1. Olika typer av socialförändring22 

 

                   Innovationernas ursprung i förhållande till sociala systemet 

Upplevt behov av förändring Internt Externt 

Internt:  

behovsupplevelser  

hos systemets medlemmar 

 

 

1. Immanent 

förändring 

 

 

 

2. Selektiv förändring 

genom kontakt 

Externt:  

behovsupplevelser  

hos systemexterna aktörer 

 

3. Inducerad 

immanent förändring 

 

 

 

4. Dirigerad förändring 

genom kontakt 

 

2.3. Begreppet innovation 
 

Vad är en innovation? Innovation betyder en nyhet, som kan vara ett objekt, en idé eller 

praktik. Innovationen har en positiv konnotation. Man förväntar sig att en förändring till 

det bättre kommer att äga rum i det sociala systemet, även om det inte alltid är fallet.23 

Innovationen behöver inte vara en nyhet i en objektiv mening, utan det räcker med att den 

är ny för mottagaren.24 Messy Church är inte en ny idé objektivt sett, men det är ny i 

Finland. Nyhetsgraden bestäms av när mottagaren blir medveten om innovationen, blir 

övertygad om dess betydelse och bestämmer sig för att adoptera den.25 Karaktäristisk för 

innovationer är att de:  

1) ger en relativ fördel, som betyder hur mycket bättre nyheten är i relation till den idé 

den ersätter.  

 
22 Rogers and Shoemaker 1971, 7; Karvonen 1981,5. 
23 Hall 2004 :5-6. 
24 Rogers 2003:12. 
25 Ibid. 
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2) ger kompatibilitet, som avser i vilken mån innovationen anses motsvara existerande 

värden, tidigare erfarenheter och mottagarens behov. 

3) medför komplexitet betecknar i vilken mån innovationen är svår att förstå och använda. 

4) medför prövbarhet hänvisar till den mån som innovation kan testas. 

5) ger synlighet som betyder i vilken i mån resultaten är synliga för andra. 

Innovationer som medför relativ fördel, kompabilitet, prövbarhet, synlighet och låg 

komplexitet sprids snabbare än de andra.26 

 

Man kan också tala om re-innovation. Det innebär att en ursprunglig innovation är 

förändrad eller modifierat av användare i processer av adoption och implementering. Re-

innovation är ganska vanligt. Adoption behöver ofta adaptation när innovationen sätts in 

i ett nytt sammanhang. Vissa innovationer är mera flexibla än andra. Adoption av en 

innovation betyder inte nödvändigtvis en passiv implementation av innovationen i dess 

ursprungliga form. Många mottagare vill aktivt förändra innovationen att passa deras 

särskilda situation. 27 Vi kommer senare att se att det är också fallet med Messy Church i 

Finland.   

 

2.4. Begreppet kommunikation  
 

Diffusion är en speciell typ av kommunikationsprocess genom vilken deltagarna skapar 

och delar information med varandra för att få en ömsesidig förståelse. I sin enklaste form 

innehåller kommunikationsprocessen följande: 1) en innovation, 2) en individ eller annan 

enhet som har kunskap eller erfarenhet av innovationens användning, 3) en annan individ 

eller annan enhet som inte har ännu kunskap eller erfarenhet om innovationen och 4) 

kommunikationskanaler som sammanbinder de två enheterna.28 

 

 
26 Rogers 2003: 15-16. 
27 Rogers 2003: 17-18. 
28 Rogers 2003: 18–19. 
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En kommunikationskanal är det medel genom vilken information går från en individ eller 

enhet till en annan. Sociala medier som kanaler är vanligtvis den snabbaste vägen att 

sprida information om innovationer idag. En interpersonalkanal betyder utbytande av 

information genom personliga kontakter.29 Jag återkommer till kommunikationskanaler i 

kapitel 4. 

 

2.5. Begreppet tid 
 

Tid är det tredje elementet i diffusionsprocessen. I många diffusionsstudier är tid en 

variabel som mäts. Tidselementet i diffusion har tre faser: 1) innovationens beslutprocess, 

från första kännedomen om innovationen till dess adoption eller avslag, 2) den skillnad i 

tid som kan förekomma med avseende på när mottagaren når insikt i relation till andra 

medlemmar i det sociala systemet (hur tidigt eller sent innovationen adopteras) och 3) 

innovationens adoptionshastighet, mätt i antalet individer som adopterar innovationen 

inom en viss tidsperiod.30 Mitt intresse är inte det samma som när man utforskar till 

exempel diffusion av mobiltelefoner eller någon annan produkt. Messy Church är en idé 

och sätt att vara tillsammans i ett kyrkligt sammanhang, som man deltar i eller inte deltar 

i. Jag vill presentera de kvantitativa resultaten, men de är vägledande eftersom Messy 

Church nyligen har börjat i Åbo, därmed finns det inget längre perspektiv. 

 

Innovationsbeslutprocessen har fem faser: 1) kunskap 2) övertalning 3) beslut 4) 

implementation och 5) bekräftelse. Kunskap är fasen när mottagaren får veta om 

innovation och hur den fungerar. Övertalningen sker när en individ eller enhet formar en 

gynnsam eller ogynnsam attityd mot innovationen. Beslut sker när en individ eller enhet 

bestämmer att adoptera eller avvisa innovationen. Implementation händer när en individ 

eller enhet börjar använda innovationen. Bekräftelsen inträffar när en individ eller enhet 

söker förstärkning att fortsätta eller avvisa innovationen.31 

 

 
29 Ibid. 
30 Rogers 2003: 20ss. 
31 Ibid. 
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2.6. Begrepp i ett socialt system 
 

Ett socialt system är definierat såsom sammanhängande enheter som är engagerade i en 

gemensam problemlösning för att nå ett gemensamt mål. Medlemmar eller enheter kan 

vara individer, informella grupper, organisationer eller/och subsystem. Ett gemensamt 

mål binder samman systemet. Social struktur är mönster av arrangemang som systemets 

enheter har. Struktur hjälper att förutsäga ett skeende med en viss noggrannhet. Ett 

välutvecklat socialt system har hierarkiska positioner som ger vissa individer högre 

position och en rättighet att beordra individer med lägre positioner.32 Kyrkan är ett 

hierarkiskt socialt system. Hur till exempel kyrkoherde och andra överordnade, också 

församlingsråd, förhåller sig till innovationer kan hindra eller främja dess diffusion i en 

församling. Kyrkan har också sin lära och sina normer som spelar en viktig roll. Läran 

och normerna kan främja eller förhindra innovationens spridning. Det kan också ske på 

många olika nivåer – i nationella, regionala eller lokala omgivningar.  

 

Det finns flera begrepp i sociala system som är relevant för denna avhandling, först och 

främst opinionsledare och förändringsagent. Opinionsledarskap innebär att en individ på 

ett informellt sätt kan påverka andras attityder eller beteende på ett önskvärt sätt. Detta 

informella ledarskap baserar sig inte på individens formella position eller status. 

Opinionsledare verkar som modell för de andra medlemmarna i det sociala systemet. Vid 

jämförelse är opinionsledarna de mera öppna till extern kommunikation, har högre socio-

ekonomisk status och är innovativare än sina följare. Förändringsagenter är vanligen 

välutbildade och har motsvarande social status. Många förändringsagenter anställer också 

till exempel konsulter att bygga bro mellan sig själva och sin målgrupp. 33 

 

Typen av beslutprocess kan variera: 1) valfritt innovationsbeslut är adoption eller avslag 

från en innovation tas av en individ oberoende av de andra medlemmarna i det sociala 

systemet. 2) Kollektivt innovationsbeslut har fattats i konsensus mellan medlemmarna i 

det sociala systemet. 3) Auktoritära innovationsbeslut fattas av relativt få individer som 

har makt, status eller teknisk expertis. Kollektiva och auktoritära beslut är vanligare än 

 
32 Rogers 2003:23ss. 
33 Rogers 2003:27-28. 
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valfria beslut. Oftast leder auktoritära beslut till den snabbaste adoptionen av 

innovationen.34 

 

2.7. Sammanfattning av den teoretiska ramen  
 

Jag sammanfattar den teoretiska ramen i figur 2.2. Kristi kyrka i världen kan beskrivas 

som en helhet eller ett socialt system. Som jag sade i början kämpar kyrkan i västvärlden 

med snarliga problem på olika håll. Rogers studerar innovationsspridning närmast på 

individnivå, men det fungerar inte alltid så. Likaväl kan vi tala om olika kyrkor i olika 

länder och inom olika länder, många sociala system. Denna avhandling handlar om 

diffusion av en ecklesial innovation, Messy Church, från All Saints Woodford Wells en 

anglikansk församling i London till Missionsgemenskapen i Martins evangelisk- 

lutherska församling i Åbo. Vidare kan jag säga att avhandlingen fokuserar på innovation 

och dess mottagande sociala system. Diffusionselementen, som jag har presenterat ovan, 

kan sammanfattas på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Den teoretiska ramen i denna avhandling  

 

 
34 Rogers 2003:28-29. 

All Saints Woodford Wells, en anglikansk 

församling i London  

Missionsgemenskapen i Martins, en evangelisk-
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2.8. Metoder och material 
 

Som jag sade i början av kapitlet, är min studie problemcentrerad och fokus ligger på det 

mottagande sociala systemet. Jag har använt en hel del olika verktyg för att få svar på de 

frågor som jag har ställt. För det första använder jag en etnografisk metod, nämligen 

deltagande observation. Inom praktisk teologi ses kvantitativa metoder ofta som 

otillräckliga. Etnografiska metoder är dagens trend.35 Med etnografiska metoder menar 

man forskningsförfaranden som inriktar sig mot olika kulturer och människor som delar 

av dessa kulturer. Etnografiska metoder är lämpliga särskilt för studie av gemenskaper, 

social växelverkan och kulturell verksamhet.36 Det finns olika typer av deltagande 

observation, till exempel, dold och öppen. Min är öppen. Det vill säga att jag har 

informerat informanterna om studien och dess intentioner.37  

 

Jonas Ideström betonar i sin artikel om eckelesiologiska metoder att det är viktigt för 

forskaren att vara deltagare i det de utforskar och att vara engagerade i deltagandet.38 Jag 

har följt Messy Church ankomst i realtid. I praktiken har jag varit med i församlingsrådet 

i Martins församling från början av 2019 och varit missionsdirektionsordförande i 

Martins församling under denna tid. Jag har varit en del av Missionsgemenskapens 

ledarskapteam (Unilukkarit) ända från början d.v.s. från år 2017 samt medlem i Messy 

Church teamet från 2018. Jag får i praktiken tillgång till allt skrivet material som kommer 

från dessa håll. Jag är med på mötena och deltar i diskussioner, vilket betyder att min 

metod är deltagande observation, inte passiv.39 Naturligtvis har jag även deltagit i 

missionsmässor, Messy Church och andra evenemang med min forskarroll.  

 

Förutom att observera har jag, för det andra, också intervjuat personer. Jag avslöjar inte 

deras identitet i texten, vem som sade vad, men har en lista av informanter i 

källförteckningen. Prästen Liisa Kuusela är ett undantag för hennes roll är central och det 

är lätt att sluta sig till vem hon är. Jag har hennes tillåtelse att använda hennes namn. 

 
35 Se t.ex. Ideström & Kaufman (Red.) 2018. 
36 Aaltola & Valli 2010: 204. 
37 Ahrne & Svensson 2015: 98ss. 
38 Ideström 2018: 38ss. 
39 Ahrne & Svensson 2015: 98ss. 
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Intervjuer har varit temaintervjuer. De flesta är inbandade, men en del av informanterna 

har svarat skriftligt. Intervjun med prästen var en djupintervju. Intervjun med 

Missionsgemenskapens ledargrupp (Unilukkarit) var en fokusgrupp-temaintervju utifrån 

en s.k. SWOT-analys (Strengts, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

Fokusgruppintervjun är semistrukturerad, eller vägledande till sin natur.40 SWOT i sin tur 

är en välkänd, gammal och enkel strategisk metod som ofta används i företagsekonomi. 

SWOT-analys är en tvådimensionell bild. På vänstra sidan skriver man ned positiva saker 

och på den högra sidan de negativa. Högre halvan av bilden gäller interna och den lägre 

halvan externa faktorer. SWOT-analysen hjälper när man vill värdera starka och svaga 

sidor som har varken externt eller internt ursprung och därmed hjälper i beslutfattande för 

framtid och brainstorming. 41 SWOT-analysens idé kan ses i tabell 2.2. Jag intervjuade 

Messy Church teammedlemmarna personligen. Några var borta och svarade skriftligt. 

Frågan gällde deras uppfattning om Messy Church och dess planering. 

 

Tabell 2.2. SWOT-analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag anser att kvalitativa och kvantitativa metoder inte är varandra uteslutande, utan 

komplementära. Jag intervjuade deltagarna i Messy Church genom en enkät. Jag har inte 

 
40 Ahrne & Svensson 2015: 82. 
41 Se t.ex.Osita, Christian; Onyebuchi, Idoko; Justina, Nzekwe 2014: 23–32.  
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färdig formulerade hypoteser, vilka jag skulle bekräfta eller avvisa. Enkätforskning 

används för en kartläggning av informanterna. Jag intervjuade över 140 nya deltagare. 

Det skulle ha varit svårt att få deltagarna som redan hade deltagit i Messy Church besvara 

samma frågor fyra gånger. Jag har inte följt alla kvantitativa forskningens finesser. Vuxna 

besvarade ofta frågorna på uppdrag av sina barn eller barnbarn, som kunde inte skriva. 

De som kunde skriva svarade naturligtvis själva. Enkäten var av kartläggande natur och 

därför använde jag inte särskilt komplicerade analysformer. Jag har också låtit 

informanterna till exempel välja alla alternativ i en fråga, vilket inte är vanligt i kvantitativ 

forskning.42 Jag anser att den noggrannhet som jag har i min analys räcker till för mitt 

syfte. Alla svarade anonymt, vilket innebar att forskningsetiska problem kunde undvikas. 

Alla har getts löfte om konfidentialitet. Frågorna som ställs i enkäten återfinns i bilaga 1 

och en presentation av svaren finns i kapitel 5. Jag har samlat mina metoder som 

producerar källmaterial och forskningens tidsram i figur 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Studiens metoder43 

 

 
42 Aaltola & Valli (Red.) 2010: 237. 
43 Se Ideström 2008: 86. Jag använder Ideströms idé för presentation eftersom det är den klaraste jag har 

sett hittills. 
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Jag har visat relationen mellan teori, metoder och källmaterial i bild 2.1. Teorin ger 

begrepp med vilka forskaren kan ta distans från sitt forskningsobjekt. Jag använder alltså 

etnografiska, sociologiska och SWOT-analysmetoder för att noggrant undersöka 

källmaterialet. I nästa kapitel beskriver och analyserar jag Martins församling och dess 

Missionsgemenskap som det sociala systemet till vilket Messy Church adopterades. 

Kyrkan växer inte ur tomhet. Hurdan är Missionsgemenskapen som tillväxt bas och 

hurdan är efterfrågan som ledde till ankomsten av Messy Church i Åbo? Forskningssyftet 

i kapitel 3 är att förstå diffusionens bakgrund, efterfrågan som ledde till adoption av en 

ny innovation. 
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3. Kyrkan växer inte fram ur tomhet 
 

3.1. Martins församling som ett socialt system 
 

Ingen kyrka, inte heller Messy Church, växer fram ur tomhet. I litteraturen finns exempel 

på fina analyser av kyrkors utveckling, ett sådant är Mary McClintock Fulkersons analys 

av Good Samaritan UMC. Hennes analys är väldigt intressant även om hon skriver 

utgående ifrån en antropologisk synvinkel och min synvinkel är närmast sociologisk-

ecklesiologisk.44 På samma sätt som Good Samaritan UMC har sin historia, så växer 

också Messy Church fram ur någonting, närmare bestämt så finns det en social efterfrågan 

på en sådan utveckling. 

 

Martins församling hör till Åbo och Sankt Karins kyrkliga samfällighet, vilken i sin tur 

är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Enligt samfällighetens 

verksamhetsrapport hade Åbo och S:t Karin 225 138 invånare i slutet av år 2018. 

Medlemsantalet i Åbo församlingarna var 120 649. S:t Karins och Pikis församlingar 

hade totalt 23 245 medlemmar. I Åbo var 62,9 % av invånarna medlemmar i kyrkan och 

i S:t Karins var motsvarande siffra 69,4 %. Medlemsantalet i kyrkan minskar ständigt, 

vilket väcker oro inom kyrkans administration eftersom det bland annat betyder att 

kyrkans inkomster minskar.45  

 

Martins församling grundades år 1921. Den är relativt stor med flera kyrkor. Området har 

ungefär 22 000 invånare varav 19 500 som är ca 88% av invånarna – d.v.s. långt mer än 

genomsnittet - hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.46 Enligt den statistik som 

förevisades på församlingsrådets möte har antalet medlemmar i kyrkan varit relativt 

stabilt. Detta är dock enbart en halvsanning: ökad migration till området döljer det faktum 

att antalet som skriver ut sig ur kyrkan har ökat.47  

 
44 McClintock Fulkerson (2007): Places of redemption: theology for a worldly church. En annan bok som 

har inspirerat mig är Jonas Ideströms Spåren i snön (2015). Han utforskade svensk tömmande glesbygd, 

men jag en växande finsk stadsförsamling. 
45 Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets balansbok 2018. 
46 www.kirkontilastot.fi situation i slutet av 2018. 
47 Informationen är baserat på analys av Insight 360 som presenterades i ett församlingsmöte på våren 

2019. 

http://www.kirkontilastot.fi/
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Huvudkyrkan, som är byggd år 1933, finns på Martinsbacken på fastlandet. Till Martins 

församling hör även många öar. På Hirvensalo, som är den ö som ligger närmast utanför 

staden, finns ett församlingscentrum med en kyrka. Det är den plats där missions-

gemenskapsträffarna, missionsmässorna och Messy Church hålls. Hirvensalo har också 

ett ekumeniskt konstkapell. På ön Satava finns Hennalas församlingshem och 

Heinänokkas campingcenter. Ön Kakskerta har bland annat en gammal stenkyrka och 

campingcentret Senap. Fokuset för den här avhandlingen ligger på Hirvensalo 

församlingscenter eftersom det är där nästan all aktivitet kring Messy Church äger rum. 

Messy Church i Martins församling föds fram ur Missionsgemenskapen, som är en del av 

vuxenarbetet i församlingen. Relationen mellan aktiviteterna framgår ur bild 3.1. 

 

  

 

Figur 3.1. Kyrkans hierarkiska organisation och Messy Church i Martins församling48 

 
48 https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/organisation med mitt eget tillägg om Martins församling och 

samfälligheten. 
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3.2. Kyrkorummet där det händer 

 
Enligt Carl Henrik Martling är kyrkans budskap mycket större än orden och har i alla 

tider hänvisat till språket bortom orden.49 Svaren på mina empiriska frågor visar också att 

kyrkorummet spelar en viktig roll i gudstjänsten – också i missionsmässan och Messy 

Church.50 Hirvensalo historia är gammal, men området började växa snabbt efter 1990-

talet, när en fast bro byggdes mellan fastlandet och ön. Församlingscentrum i Hirvensalo 

invigdes år 1962 och är nu i dåligt skick och väntar på renovering. I enheten ingår ett 

annex som ursprungligen var ett radhus. Det byggdes redan tidigare. Kyrkobyggnaden är 

modern. Från vägen man kan knappt se den och den ser ut som ett radhus. Själva 

kyrkobyggnaden är modern. Från vägen syns den nästan inte alls och därifrån liknar den 

mest ett radhus. Kyrkan rymmer 80 personer. Takhöjden i kyrksalen är imponerande, 

eftersom furutaket är ett pulpettak. Kyrksalen är okonstlad, på den vita altarväggen finns 

ett enkelt metallkors och väggarna består av vitmålad tegelsten. Altaret ligger i tydlig 

linje mot öster och vid sidan av altaret finns ett fönster från golv till tak, varifrån ljuset 

flödar till altaret. Kyrkans designer Pekka Pitkänen har använt ljuset som ett 

arkitektoniskt element för att betona att Guds skapade ljus förkroppsligar ljuset av 

Kristus. 51 

 

Figur 3.2. Hirvensalo församlingscentrums grundplan 

 
49 Martling 2004:8. 
50 Se figur 5.7. 
51 https://www.turunseurakunnat.fi/kirkot-ja-kappelit/hirvensalon-kirkko. 
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3.3. Missionsmässa 
 

Missionsmässans historia går tillbaka till år 2008 då prästen Liisa Kuusela introducerade 

mässan. Hennes roll kan inte betonas tillräckligt – även om hon själv inte vill tillskriva 

sig själv någon central roll: hon säger att andligt prästerskap och Gud verkar genom så 

många människor att det gör det mycket svårt att tänka sig att prästen verkar ensam.  Det 

har sagts om henne att hon har varit förändringsagent (change agent) i missionsmässan, 

missionsgemenskapen och Messy Church. I början, när hon kom till Martins församling, 

var hon ansvarig för öarnas område. Församlingen slopade senare den geografiska 

uppdelningen och i det skedet blev hon ansvarig för frivilligarbetet. Hennes arbetsbild 

ändrades därefter till vuxenarbete. Termen frivilligarbete byttes till 

församlings¬medlemmars arbete. Det ger en viss signal att termen frivilligarbete 

lämnades bort; alla inbjudas att komma med inte bara de aktiva medlemmarna. All 

verksamhet som hon har ordnat har inkluderat församlingsmedlemmar. Kuusela säger att 

formatet för eller idén till missionsmässan kommer från hennes tid i S:ta Katarinas 

församling i Åbo, i vilken hon upplevde någonting liknande och ville ta med sig idén till 

Martins församling. 52 Missionsgemenskapen startade år 2017. Den har därefter sökt olika 

metoder för att utveckla sina aktiviteter. En grupp besökte S:ta Klaras kyrka i Stockholm 

år 2017, eftersom den även är en växande församling. Våren 2019 besökte en annan grupp 

Fyren (Majakka) i Lempäälä för att hitta idéer till en gudstjänstförnyelse.  

 

Martin Modéus skriver om temat och hans centrala forskningsfrågor i boken 

Gudstjänstens kärnvärden är ”Vad är en god gudstjänst och hur kan församling-

smedlemmar förnya sina gudstjänster att åstadkomma sådana högmässor?” Modeus utgår 

teologiskt från Jesu kärleksbud (Matt 22:37, 39–40) och Jesu programtal (Luk 4:18–19). 

Modéus menar att Jesus var intresserad av värden som basis för sitt verk. Modéus talar 

om innovationernas spridning, med andra ord om kopiering av idéer från andra håll. Han 

menar att om det finns framgångsrika gudstjänstliv börjar andra kopiera dem. De försöker 

förverkliga samma saker hemma i sin egen församling. Enligt Modéus fungerar det sällan. 

 
52 Ibid. 
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I innovation diffusion termer uttryckt så talar Modéus om adoption. 53 I fråga om 

missionsmässan och Messy Church kommer det inte att vara fråga om adoption (identisk 

kopiering) utan om re-innovering. Det sker nämligen både diffusion och adaption i 

missionsmässan. 

 

Missionsmässan har utvecklats under åren och alltfler människor har kommit med i 

verksamheten. Kuusela säger att hon inte ens kommer ihåg hur församlingsmedlemmarna 

först kom med. Hon bara bad vissa människor att delta och de var redo att tjäna.54 

Värdediskussionen kom ganska sent med i bilden både i missionsmässan 

och -gemenskapen. Det betyder inte att värden inte skulle ha existerat redan då. Modéus 

diskuterar de goda värdena: gemenskap, delaktighet, glädje, beröring, helighet, 

igenkännande, öppenhet, trygghet och tillit samt äkthet och enkelhet.55 För 

missionsmässan och -gemenskapen skrevs de goda värdena ner år 2018. De är 

Kristocentricitet, lärjungaskap, hopp och glädje. På finska formar de första bokstäverna 

ordet KOTI, det vill säga, HEM.56 Bröderna och systrarna är hemma i kyrkan. Många av 

Modéus värden har varit med från början. Värdena är mycket viktiga för 

lokalförsamlingens identitet. 

 

Hurdan är då en typisk missionsmässa? Missionsmässan hålls en söndag per månad. 

Numera hålls den klockan 16, vilket är en förnyelse från och med år 2019. Tidigare 

började mässan klockan 17. Missionsmässan är missionscentrerad, vilket ju även framgår 

av namnet. Den syftar på att nå ut till och inkludera allt fler medlemmar dessutom går 

kollekten som uppbärs alltid till missionsverksamhet. Församlingens medlemmar innehar 

en stor roll i mässans genomförande. Medelåldern hos medlemmarna är hög, men det 

finns också barn som deltar i söndagsskola. Då en missionsmässa ska börja står några av 

gemenskapens medlemmar vid dörren för att välkomna alla som kommer till mässan, på 

så sätt blir varje människa noterad. Deltagarna kommer småningom och hälsar på sina 

bekanta. Ofta deltar även lindrigt mentalt funktionshindrade människor från ett 

 
53 Modéus 2013: Det första kapitlet och 169ff. Han är Linköpings stifts biskop, men när han skrev boken 

var han stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholm stift. Det betyder att han har värdefull praktisk 

erfarenhet. 
54 Intervju med Liisa Kuusela 14.3.2019. 
55 Modeus 2013, kapitel 3. 
56 www.saaret.info 
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närstående vårdhem i mässan. Nästan varje gång kommer några nya människor, de får ett 

ankare av trä som gåva. I mässan på Kristihimmelsfärdsdagen deltog 78 människor. 

 

Presentatören, alltid en lekman, presenterar kort mässans formulär före mässan. Mässan 

inleds med lovsånger, vilka vanligtvis inte är psalmer utan moderna andliga sånger. 

Mässan har ingen ständig orkester utan sammansättningen av musikerna varierar. 

Vanligen sjungs tre sånger efter varandra i början. Människorna kan välja att sitta eller 

stå under sången, ofta står de med uppsträckta armar. Sångtexten visas på en silverskärm. 

Därefter håller en församlingsmedlem ett tal som exempelvis kan vara ett vittnesbörd om 

vad Jesus har gjort i hens liv. Därpå följer syndabekännelse och avlösning. Efter 

avlösningen sjunger församlingsmedlemmarna vanligtvis en sång, som kan vara en psalm 

men oftast är en andlig sång som inte finns i psalmboken. Under sången går barnen till 

söndagsskolan. Efter sången ber en församlingsmedlem dagens bön följd av textläsning, 

också den hålls av en församlingsmedlem. Predikan hålls sedan av församlingens präst, 

en gäst eller någon annan förkunnare. På Kristihimmelsfärdsdag var talaren från 

OpenDoors organisationen.57 Efter predikan följer trosbekännelsen.  

 

Inledning till förbönsdelen och kollektsinsamling följer efter trosbekännelsen. 

Människorna har möjlighet att skriva sina böner på papperslappar och sätta dem i antigen 

lådan för tacksägelse eller lådan för vädjan. Det finns också en korg för kollektpengar 

som står på sidoaltaret.  Församlingsmedlemmarna sjunger under tiden. Då deltagarna är 

klara så ber två församlingsmedlemmar tillsammans bönerna framför församlingen. Alla 

böner bes dessutom individuellt på en bönehållplats (rukouspysäkki) torsdagen efter 

mässan. Bönehållplatsen är en funktionsform som hör samman med missionsmässan. 

Bönen utgör grund för alla aktiviteter. Nattvarden är mässans höjdpunkt eftersom den 

betonar deltagarnas gemenskap. I missionsmässan firas nattvard varje gång. Församlings-

medlemmarna sjunger medan prästen förbereder nattvarden. Under måltiden är det 

vanligt att en församlingsmedlem assisterar. Efter nattvarden följer sång och därefter 

finns möjlighet till själavård, förbön och smörjelse. Gemenskapsfirandet fortsätter med 

 
57 https://www.opendoors.org/ 
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kvällsmat som församlingsmedlemmarna äter tillsammans. Under kvällsmålet pågår 

trevliga diskussioner i församlingssalen om allt möjligt  

 

 

Bild 3.1. Nattvard på julen 2018 

 

Om man jämför missionsmässan med en vanlig mässa det finns både likheter och 

skillnader. För det första så börjar missionsmässan klockan sexton, det är en viktig sak 

för moderna människor som vill vila på söndagsmorgnarna. För det andra så räcker en 

missionsmässa med kvällsmat tidsmässigt längre än en vanlig mässa. Det är inte ovanligt 

att hela evenemanget tar två timmar. För det tredje så följer missionsmässan nog samma 

formulär som en vanlig mässa, men ofta i en avslappnad form. För det fjärde så har 

frivilliga en mycket större roll i missionsmässan i fråga om allt från presentation till 

musik. Sångerna är moderna och det sjungs lovsång kanske tre en efter den andra i början 

av mässan. För det femte så läses en del av bönerna, som samlats i mässan, högt redan i 

mässan och dessutom läses alla böner sedan i bönehållplatsen senare under veckan. Därtill 

går kollekten alltid till missionsverksamhet. Teologiskt betonar missionsmässan starkt 

den heliga Andens roll i treenigheten, oftast mer än vanliga mässor. 
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3.4. Missionsgemenskap  
 

Eckerdal säger att då man tänker på relationen mellan kyrka och mission så kan man 

konstatera att nuförtiden framställs mission som den större helhet som kyrkan ingår i. Det 

är världen, inte kyrkan, som står i mitten. Det existerar frågor om kyrkans identitet och 

relation till mission. Kyrka och mission bör stå i ömsesidig relation med varandra. Enligt 

Eckerdal betyder det att ecklesiologin bör prägla all kristen teologi – även 

missions¬teologin. Det är viktigt att kyrkan och missionen har samma synsätt. Kyrkan 

måste vara i mission, men missionen måste även vara ecklesial. Eckerdal själv menar att 

han skulle vilja avstå från missionstanken som en uttömmande kyrkomodell och tala om 

en missionsformad kyrka. Eckerdal ger också bibliska referenspunkter för sina 

grundtankar och hänvisar till Joh 20:21 och Jer. 29:7, vilka bägge två innehåller en rörelse 

eller aktivitet. 58 

 

Under tio år har missionsmässan utvecklats till en gemenskap. Det är en del av en större 

trend. Kyrkans medlemsantal minskar, men samtidigt har det inom kyrkan vuxit fram 

tiotals olika gudstjänstgemenskaper. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har vaknat 

upp i fråga om ecklesiologiska frågor. Det har utkommit en ny lärobok, Yhteisöjen kirkko 

(Gemenskapernas kyrka), av Timo Pöyhönen.59 Enligt den är målet inte mindre än 

förnyelse av kyrkans men utgående ifrån en pragmatisk vision. Pöyhönen säger själv att 

gemenskapen i sig inte är svar på alla kyrkans problem och det finns människor som inte 

är entusiastiskt inställda till gemenskapen.60 Men för dem som är intresserade finns det 

svar på följande frågor i boken: Hur kan man bygga en gemenskap? Hur kan man leda en 

gemenskap? Hur passar gemenskaperna i kyrkans kultur och teologi? Gemensamt för 

dessa gemenskaper är den stora roll som tillskrivs församlingsmedlemmarna.  

 

I intervjun med prästen Liisa Kuusela i Martins församling frågade jag vilka vändpunkter 

hon ansåg att missionsmässan och missionsgemenskapen hade haft. Hon ansåg att 

gemenskapsträningen utgjorde den största vändpunkten från missionsmässa till 

 
58 Eckerdal 2017: 41–47. 
59 Pöyhönen 2019. 
60 Pöyhönen 2019:25 ss. 
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missionsgemenskap. Stiften i Åbo och Tammerfors inledde år 2017 tillsammans en 

gemenskapsträning, ett tvåårigt projekt, i vilket Liisa Kuusela och några medlemmar från 

missionsmässan deltog. Det är inte bara stiften som har stött aktiviteterna i Hirvensalo, 

även Martins församling har varit mycket positivt inställd till missionsmässan, 

missionsgemenskapen och gemenskapsskolningen. De andra viktiga vändpunkterna 

baserar sig också på aktiviteter relaterade till gemenskap och bön, exempelvis 

bönehållplatsverksamheten och missionsträffar på olika håll. I Hennala församlingshem 

deltog en gång cirka 200 människor i en missionsträff. Den förverkligades i samarbete 

med andra föreningar. Enligt Kuusela var Alfakurserna en annan viktig vändpunkt. De  

har hittills arrangerats sex gånger. Alfakurserna är en souvenir från Kuuselas resa till 

England, under vilken hon deltog i en Alfakonferens. Många av alfakursernas deltagare 

har stannat kvar i missionsgemenskapen.61 

 

Under de tre sista åren har mycket hänt i Hirvensalo. Förutom de ovannämnda 

vändpunkterna har det även skett förändringar på organisationsnivå: både 

missionsmässan och missionsgemenskapen (unilukkarit 2017) och Messy Church (2019) 

har fått ledargrupper med både lekmän och kyrkans anställda som medlemmar.62 Det har 

skett mycket betydelsefulla förändringar när det gäller de funktionella dimensionerna. 

Både Messy Church och Ankare kafé startade år 2019. Ankare kaféet är öppet två gånger 

i veckan i kyrkans annex (4). Kaféet är riktat till ensamma människorna på ön, men alla 

får naturligtvis komma. Själavården har inte heller blivit bortglömd: under våren 2019 

arrangerades en föreläsningsserie ”Värdefull som du är” (Arvokas sellaisena kuin olet). 

Föreläsarna var en psykolog och en teolog som även är arbetshandledare. Varannan vecka 

ordnas ”Skrattrynkor” (naururypyt), en verksamhet riktad till människor som är lediga på 

dagarna. Den erbjuder olika kreativa aktiviteter för pensionärer med målsättning att 

deltagarna får njuta av samvaron tillsammans och ge dem ett gott humör att ta med sig 

hem. En söndag per månad arrangerar lekmän också evenemanget ”Hemnästet” 

(kotipesä), vars innehåll varierar mycket, det kan exempelvis vara musik eller predikan 

samt någonting att äta efteråt. De flesta evenemang ordnas under hela vinterhalvåret. Bara 

sommarkaféet i Hennala och bönehållplatsen hölls öppna även under hela sommaren.  

 
61 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019. 
62 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019. 
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3.5. Ledargruppens visioner om Missionsgemenskap  
 

Unilukkarits ledargrupp är ett socialt system som sysslar med missionsgemenskapens 

planering. Den har fungerat sedan år 2017 men sammansättningen har ändrat under årens 

lopp. Jag samlade medlemmarna och frågade på förhand vilka missionsgemenskapens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, med andra ord sådan information som kunde 

utgöra underlag för en SWOT-analys. Alla i ledargruppen kunde tyvärr inte delta i 

intervjun. En person besvarade frågorna skriftligt medan de andra besvarade dem under 

själva gruppintervjun. Under den cirka femtio minuter långa intervjun talade 

informanterna mycket informellt och fritt. Diskussionen var livlig. I likhet med det jag 

beskrev i teoridelen så är ett gemensamt mål det som binder den sociala strukturen 

tillsammans.  

 

Enligt informant A är styrkorna i missionsgemenskapen att människorna är fast beslutna 

att vara med samt att balanserade frivilliga är med i verksamheten. Det grundläggande 

bakom allting är bönen. Informant B lyfter upp gemensam tro som en styrka. Hen ser 

också att missionsmässans och -gemenskapens struktur har blivit klarare med tiden. 

Informant C säger att även om hen är bakgrundsbedjare är hen är fullt med och 

entusiastisk så länge som den heliga Anden får röra sig. Hen betonar att fastän Liisa 

(Kuusela) har en målmedveten vision, tar hon alla med och lyssnar till de andra. Alla har 

möjlighet att tjäna. Bönehållplatsen är en fin sak. Informant D talar också om Liisa som 

inspirerar till teamarbete och att människorna ska använda sina gåvor. Också andra 

aktiviteter nämndes i diskussionen exempelvis Alfa-kurserna, hemnäste och själavård 

(KRITO-grupper).63 

 

Till svagheter räknade informant A att vi just har börjat (med gemenskapen och Messy 

Church): att lära känna varandra och att bygga gemenskap tar tid. Ledarskap och ansvar 

borde flyttas ännu mera till frivilliga, vilkas antal borde ökas och gåvor utnyttjas. Gruppen 

diskuterade både missionsmässans och missionsgemenskaps egenskaper ganska allmänt. 

 
63 Gruppintervju med missionsgemenskapens ledargrupp 16.5. 2019 och ett skriftligt svar 31.5.2019. 
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Till exempel så frågade jag, och gruppen funderade över, om missionsgemenskapen är 

inne i en bubbla. Informant B sade att de kristna är automatiskt i en bubbla för vi är Jesu 

följare och därför vi har en egen realitet, vilket vi också borde ha. Det är Guds verklighet, 

men vi är även en del av världen och bor där. Vi måste ha latitud i många riktningar. Vi 

måste förstärka vår tro och förhållande till Gud, varandras tro och livet i världen. 

Informant C och D ansåg att missionsgemenskapen också har många dörrar öppna. Det 

finns evenemang, exempelvis soppkök, som missionsgemenskapen deltar i. 64 Summa 

summarum, vi är å ena sidan missfoster i världen men å andra sidan likadana som de 

andra. Det är inte en svaghet. D påpekade att många har en bild av kyrkan som formats 

genom konfirmandundervisningen samt av klockan-tio-högmässor. Då de kom till 

missionsmässan, undrade de om kyrkan också kan vara så här. Gruppen ansåg att till 

svagheter kan räknas att kommunikation är ett stort problem. Informant B sade också att 

möjligheterna att växa upp som kristen behöver förstärkning. Unga människor har inte 

hittat till missionsmässan i någon större utsträckning.65 

 

Till möjligheterna listade informant A bland annat de tillfälliga utrymmen som 

missionsgemenskapen får verka i medan kyrkan är under renovering. Hen såg även 

naturen, sjön och invånarnas åldersstruktur som möjligheter samt påpekade att det faktum 

att öarna bildar egna gemenskaper öppnar upp för nya möjligheter.  Hen hänvisar också 

till faktumet att många barnfamiljer bor på öarna. Informant D lyfte upp möjligheter till 

naturpromenader med fågelobservationer som kunde ordnas för vem som helst. Informant 

D säger vidare att Messy Church har tagit emot en utmaning: Messy Church ska samla 

minst tre generationer till ett och samma evenemang. Hen säger att det här är en möjlighet 

där var och en har potential att engagera sig i någonting (kyrkliga aktiviteter). Det gäller 

inte enbart småbarn utan även deras föräldrar. Trots att unga familjer har inte mycket 

extra tid behöver de gemenskap i alla fall. Informant B noterar att Messy Church är friare 

än missionsmässan. Människorna har vissa förväntningar då de kommer till mässan, ifall 

man misslyckas med den första gången, kan det hända att människorna inte kommer igen. 

Hen poängterar att kvaliteten måste vara garanterad. 66    

 
64 Gruppintervju med missionsgemenskapens ledargrupp 16.5. 2019 och ett skriftligt svar 31.5.2019. 
65 Gruppintervju med missionsgemenskapens ledargrupp 16.5. 2019 och ett skriftligt svar 31.5.2019. 
66 Gruppintervju med missionsgemenskapens ledargrupp 16.5. 2019 och ett skriftligt svar 31.5.2019. 
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Informant A ser kyrkans renovering som ett hot och undrar om verksamheten lyckas 

fungera i de nya tillfälliga utrymmena. Hen pekar också på att kyrkans arbetare behöver 

allokera tid och resurser till att bygga upp gemenskapen. Informant B sade att i ovanliga 

situationer skulle det vara bättre om frivilligarbetets struktur kunde förstärkas och det 

alltid skulle finnas en ansvarig person och en ersättare, så att allt skulle fungera väl även 

om någon är sjuk eller borta. Sist och slutligen kan man fråga sig om gemenskapen har 

framtidsmod att ta emot nya utmaningar?67 Jag anser att mod är den attityd som bidrar till 

en lyckad introduktion av Messy Church i gemenskapen. Jag har samlat sammanfattande 

punkter i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. SWOT analys av Missionsgemenskapens framtidsutsikter. 

 

 Hjälpsam Skadlig 

In
te

rn
t 

u
rs

p
ru

n
g

 

Styrkor 

Gemensam tro 

Bön  

Klar vision 

Människorna är engagerade 

Strukturen har blivit klarare 

Levande och uppbyggande 

gemenskap 

Människorna har funnit sina gåvor 

genom att ha blivit erbjudna 

utmaningar 

 

            Svagheter 

Det är ännu för tidigt att 

analysera 

Kommunikation (utåt) 

Skulle ha mera volontärer 

Åldersstruktur 

Instruktioner i missionsmässa 

och Messy Church 

 

E
x
te

rn
t 

u
rs

p
ru

n
g

 

         Möjligheter 

Kyrkans renovering och 

gemenskapens evakuering till 

andra tillfälliga utrymmen. 

Natur- och lågtröskelevenemang 

Att möta icke-troende i 

lågtröskelevenemangen och förmå 

fördomar mot de kristna att 

minska eller helt försvinna.  

Messy Church erbjuder 

lågtröskelevenemang över 

generationsgränserna. 

 

                     Hot 

Kyrkans renovering och 

gemenskapens evakuering till 

andra tillfälliga utrymmen. 

Har församlingen i framtid 

och/eller mod att ta emot nya 

utmaningar? 

Finns det pengar för projekten? 

 
67 Gruppintervju med missionsgemenskapens ledargrupp 16.5. 2019 och ett skriftligt svar 31.5.2019. 
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I följande kapitel analyserar jag Messy Church som en spridande innovation. Jag ställer 

frågor kring hur och genom vilka kommunikationskanaler spridningen ägde rum. Vidare 

studerar jag Messy Churchs sätt att vara kyrka, eller med andra ord innovations innehållet. 

Genom intervjuerna vill jag få reda på hur Messy Church-teamet fungerar som mottagare 

och som förändringsagent. Slutligen analyserar jag påskens Messy Church, det vill säga, 

innovationen i praktiken. 
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4. Messy Church som innovationsdiffusion 
 

4.1. Hur och genom vilka kommunikationskanaler skedde diffusion? 
 

Det fanns en efterfrågan på Messy Church. Enligt Åbo och S:t Karins kyrkliga 

samfällighets årsrapport 2018, (evalueringsrapporten för Martins församlings 

vuxenarbete) står det bland annat följande: verksamhetsplanen gäller att planera, 

genomföra och utveckla vuxenarbete. med hänsyn till bland annat skärgårdens 

specialegenskaper, dess glesbygdskaraktär, havets närhet, populationens åldersstruktur, 

(vars tyngdpunkt ligger i barnfamiljer och människor i arbetslivet) utan att glömma 

frivilligarbete bland den åldrande befolkningen.68 En tyngdpunkt är också att förstärka 

den gemenskap som har uppkommit kring missionsmässorna. Rapporten definierar tre 

mål:  

 

1) att förstärka frivilligarbete som en av församlingens tyngdpunkter  

2) att skapa ett nätverk var de frivilliga finner sina egna platser i smågrupper och  

3) att utnyttja deltagandet i gemenskapsskolningen, särskilt i vuxenarbetet.69 

 

Martins församling är därtill inne i en process med att göra upp en ny strategin som 

kommer att vara färdig hösten 2019. Enligt statistiken utgör andelen 0–29 åringar 37 % 

av hela församlingens medlemmar. Det är en orsak till att arbetet bland barn, unga och 

unga vuxna kommer att vara en av tyngdpunkterna. Familjecentrerat arbete är därför 

viktigt.70 Det betyder att det finns en efterfrågan på Messy Church och den kommer att 

spela en viktig roll särskilt på öarna. En idé i Messy Church är just att engagera familjer 

med människor i olika åldrar. 

 

 
68 Församlingsrådets protokoll bilaga 2 § 56 13.3.2019. 
69 Ibid. 
70 Församlingsrådets protokoll 19.6.2019. 
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Teoretiskt sett finns det många vägar till att Messy Church skulle ha spridit sig till Martins 

församling. Messy Church kunde ha spritts till Martins församling via Sverige, via Messy 

Church i Järvenpää eller någon annanstans ifrån. Messy Church i Träskända spriddes 

genom internet, personliga kontakter och ett besök i South-Croydons anglikanska 

församling.71 Martins församling hade inga kontakter till Sverige eller till någon annan 

plats. I de komparativa studierna talas om så kallade Galtons problem, som betyder att 

spridning kan göra att två faktorer som (åter)finns i flera system tolkas som kausalt 

relaterade.72 Det finns olika former som Karvonen illustrerar i Figur 4.1. De två första är 

felaktiga kausalitetsbedömningar på vad som orsakar spridningen, och den tredje visar en 

historisk felaktig förståelse av kausaliteten.73 

 

Typ 1. Explanans felaktig     Typ. 2 ”Dubbel diffusion”     Typ 3.Diffusion av explanans 

     Felaktig kausalitets  

      bedömning 

Plats A                        Plats B   Plats A                   Plats B  Plats A                         Plats B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Galtons problem i komparativa studier74 

 

I stället kan man sammanfatta att selektiv spridning genom kontakt till 

Missionsgemenskapen hände när:  

 

 
71 Ahonen & Uuttu 2013: 30–31. 
72 Collier & Messick 1975 ss. 1301–1306. 
73 Karvonen 1981: 26–27. 
74 Karvonen 1981: 27. 
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1. Missionsgemenskapens präst Liisa Kuusela hade varit på en exkursion i England. 

2. Missionsgemenskapens präst hade direktkontakter till England och känner till Martyn 

Payne och Lucy Moore och deras verk. Kuusela hade haft e-post-korrespondens med 

Moore.  

3. Missionsgemenskapens Messy Church blev registrerad som en del av den 

internationella enheten. 

4. Missionsgemenskapens Messy Church använder internationellt material.  

 

I kyrkan, som är ett hierarkiskt system, spelar prästerna en stor roll. Särskilt är det sant 

gällande spridning av innovationer på gräsrotsnivån. Prästen Liisa Kuusela var en 

förändringsagent vid ankomsten av Messy Church till Åbo. Kuusela reste till England 

våren 2018 som deltagare i ärkestiftets utbytesprogram Kyrkan i ett postmodernt Europa. 

Hon arbetade under tre månader i en sjömanskyrka, i en lokal anglikansk kyrka, som heter 

All Saints Woodford Wells i norra London, samt i deras mindre kyrka. Hon bodde hos en 

engelsk familj som deltog i dessa kyrkors gudstjänster. Kommunikationskanalerna 

formades genom denna familj, eftersom deras mindre kyrka hade implementerat Messy 

Church. Man kan här tala om en interpersonalkommunikationskanal. I denna mindre 

kyrka verkade Martyn Payne, som var Lucy Moores långvariga vän. Båda har utvecklat 

koncepten och skrivit böcker om Messy Church.75 Kuusela mötte både Payne och Moore. 

Kommunikationskanalerna var alltså personliga. Åldersstrukturen var ensidig i denna 

mindre kyrka innan Messy Church: det fanns många äldre medlemmar. Tanken bakom 

Messy Church var att föra in barnfamiljer. Kuusela deltog i stödgruppen och fick se hur 

Messy Church fungerar från början till slut. Hon adopterade idén och blev säker på att 

Messy Church var någonting som hon ville ta med sig hem. E-postkorrespondens följde 

mellan Kuusela och Lucy Moore. Messy Church i Åbo registrerades som en del av den 

internationella enheten och använder också internationellt material.76  

 

Som innovation har Messy Church vissa egenskaper som gör den lätt att motta (jfr avsnitt 

2.3.). Man kan inte tala om en relativ fördel därför att det inte finns ett evenemang som 

 
75 Moore 2006, 2008; Payne 2016, Paul Moore 2013. 
76 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019. 
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Messy Church övertar. Kompabilitet har innovationen därför att den anses motsvara 

existerande värden och mottagarens behov. Innovationen, det vill säga Messy Church, har 

en låg komplexitet och är därför lätt att ta i bruk. Resultaten är också synliga. 

Människorna har funnit Messy Church. Beslutet som herden för Missionsgemenskapen 

fattade ledde till att innovationen spreds mycket snabbt. Naturligtvis behövde Kuusela 

också sin närmaste förmans, kyrkoherdens, och församlingsrådets lov att använda 40 % 

av sin arbetstid till utveckling av vuxenarbete på öarna.77  

 

Innovationen i Martins församling har även genomgått en betydelsefull re-innovation. I 

England ordnas Messy Church efter skolan en gång i månaden, men i Finland ordnas den 

en gång per månad klockan sexton på söndagen. Orsaken är tydlig. Finländska barn har 

så många hobbyer och aktiviteter efter skoltid att de inte skulle hinna delta i Messy Church 

under veckan. På grund av detta var re-innovationen nödvändig. En annan viktig re-

innovation är att i Finland deltar konfirmanderna i Messy Church-arrangemangen. De får 

se att kyrkan är mera än traditionella högmässor. De kan också använda sina gåvor på de 

punkterna de ha valt att vara med. Re-innovation är mycket vanligt i innovation spridning. 

Också annan re-innovation får äga rum i Messy Church om det finns skäl för det. Det 

finns nationella traditioner som man hellre följer och därmed avviker från den 

internationella standardmallen. Messy Church började i Hirvensalo församlingscentrum i 

februari 2019. 

 

4.2. Messy Churchs sätt att vara kyrka – innovationens teologiska innehåll 
 

Jag ställde frågor gällande Messy Church-teologi till Liisa Kuusela i hennes intervju. Hon 

sade att ingångsvinkeln till Messy Church inte är teologi, utan kärlek.78 Det är också ett 

teologiskt påstående. Man kan också formulera tanken som att Missionsgemenskapen 

(och Messy Church) i Åbo har Kristus i centrum. Alistair E. McGrath säger i sin bok 

Christian Theology: An Introduction att Jesus Kristus är den kristna trons historiska 

utgångspunkt. Han är den som uppenbarar Gud, är frälsare och den som definierar återlöst 

liv. Kristologi och Bibelns auktoritet hänger ihop eftersom Bibeln ger oss kunskap om 

 
77 Församlingsrådets protokoll 15.11.2018. 
78 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019 
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Jesus Kristus. 79  Det här är en bra utgångspunkt för Messy Church-verksamheten. George 

Lings i sin tur skriver om DNA av Messy Church. Han säger att det finns fem centrala 

punkter i analogin som är centrala: gästfrihet, kreativitet, en åldersöverskridande 

verksamhet, firande och Kristus i centrum.80 Paul Butler, biskop emeritus av Southwell 

och Nottingham, har besökt många församlingar med Messy Church och har funnit sju 

gemensamma faktorer som gör Messy Church till vad den är: 1) familjen i centrum, 2) 

vänskap som ofta saknas i de vanliga uttrycken av kyrkans praxis, 3) gemensamma 

måltider, 4) firandet, vilket kommer av att människor gör saker tillsammans, 5) 

kommunikation och anda av gemensam tro i Kristus och 7) förnyat liv genom evangeliet 

om Jesus.81 Alla dessa punkter hänger bra ihop med både Missionsgemenskapen och 

Messy Church i Åbo. 

 

För mig återstår en teologisk fråga som gäller Messy Church: Hurdan kyrka är Messy 

Church? Från den lutherska synvinkeln är kyrkan definierad i den Augsburgska 

bekännelsen paragraf VII Om kyrkan: Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd 

till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas 

och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i 

fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, 

att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna 

former för gudsdyrkan överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud, som är 

allas Fader... 82 Med andra ord sägs det att det inte är nödvändigt att gudstjänst firas på 

samma sätt överallt, även om Melanchthon säkert inte hade någonting som Messy Church 

i tankarna när han skrev denna paragraf. Liisa Kuusela sade i sin intervju att Messy 

Church är ekumenisk. Där kan man fira nattvard; även dop har firats i Messy Church på 

något håll. Men hon ansåg att i Åbo så fokuserar Messy Church på annat än 

sakramentsfirande. Nådens budskap är viktigt, och Kuusela betonar att Messy Church har 

anglikanska rötter, men nåden är också central i luthersk teologi.83 I Finland handhas 

sakramenten huvudsakligen av en präst, medan lekmän kan assistera. Teologiskt är saken 

är dock mera komplex än så. 

 
79 McGrath 2017: 208–209. 
80 Lings 2013: 154ss. 
81 Butler 2013: 5ss. 
82 Se Svenska kyrkans Bekännelseskrifter sidan 29. 
83 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019 
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Forskaren Claire Dalpra har analyserat problemet med sin artikel ”When is Messy Church 

’church’.” Hon verkar i Church Army, som var grundat 1882 av Wilson Carlile med 

vision för att skola vanliga kristna personer att nå människor som behöver evangeliet 

mest. Dalpra kom till slutsatsen att Messy Church är en kyrka när fyra kännetecken 

realiseras. Det första kännetecknet är att i-relation söker för bevis att autentisk gemenskap 

är uppbyggande. Det betyder att medlemmarna är i en relation som reflekterar älskande 

och mångfaldig diversitet i Treenighet. Den andra relation är upp-relation som hjälper 

medlemmar att söka Gud, att uppmuntra deras transformation inne i Hans helighet. Bön 

är en viktig komponent i alla uppsökande kyrkor. Det tredje kännetecknet är katolicitet. 

Denna är också bekant som en av-relation. Kyrkan måste vara en del av en större enhet. 

Det fjärde tecken är ut-relation. Messy Church måste komma ihåg sin apostoliska uppgift 

och mission. De fyra tecken uppfylls när det finns en känsla att kristen gemenskap är 

uppbyggande utöver deltagande, dyrkan hjälper människorna bli mera Kristus-likna, 

sakramentalt liv fungerar bra, kyrkan är representerad i de beslutfattande råden och 

kyrkans gemenskap bjuder uppsökande, social rättfärdighet och evangelium till dem som 

är bortom de själva.84  

 

Den schweiziska teologen Sabrina Müller (präst i den schweiziska reformerade kyrkan) 

säger att kyrkan blir till genom människors växelverkan med varandra och med Gud. 

Genom detta växer en dialogisk relationsecklesiologi fram. Den är inte definierad av 

praktik, institution eller byggnad, utan genom en dialogisk relation mellan Treenighet, 

kristen gemenskap, samhälle och den världsvida Kristi kropp. Kyrkans utveckling 

kommer utgöras av kontextuella dialogerbjudanden mellan olika sidor med målet att 

lämna bidrag till Guds kungavälde.85 Med Messy Church i Åbo det är kanske för tidigt 

att analysera hur alla dessa ovannämnda kriterier uppfylls, men några slutsatser kan göras 

enligt resultaten senare i detta kapitel.  

  

 
84 Dalpra 2013: 12ss. 
85 Müller 2017: 105. 
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4.3. Messy Church-team som mottagare och förändringsagent 
 

Jag har ställt frågor till Messy Church-teamet om deras visioner om Messy Church. Messy 

Church-team kan med teorins termer också ses som förändringsagenter eller tidiga 

mottagare: idén går vidare genom deras insats. Jag gjorde sex intervjuer: fyra var muntliga 

och två skriftliga. Tre av informanterna är kyrkans arbetare. Alla frivilliga var inbjudna 

av prästen Liisa Kuusela, som leder Messy Church. Alla frivilliga har också varit aktiva i 

Missionsgemenskapen, somliga redan från år 2010. När jag frågade informanterna hur 

Missionsgemenskapens värden och Messy Church-värdena möts, uttryckte alla samma 

åsikt, att det inte finns något problem med värdena: de möts. Informant 1 ansåg att på 

samma sätt som i Missionsgemenskapen så kan de frivilliga finna en plats att tjäna. 

Informant 2 sade att det behövs ännu mera frivilliga att för att genomföra Messy Church. 

Informant 3 sade att det är härligt att försöka nå barnfamiljer, som saknats från 

Missionsgemenskapen. Informant 5 sade att hen har söndagsskollärar- och 

scoutbakgrund, vilket påminner litet om Messy Church i arbete och aktionspunkter. Hen 

säger att värden möts på det sättet att både Missionsgemenskapen och Messy Church 

försöker att få människorna att delta i aktiviteter. Både missionsmässan och Messy 

Church försöker att nå människor som vanligen inte deltar i kyrkliga evenemang. Den 

sistnämnda har fokus på yngre människor och barnfamiljer. Om man ser annex X och 

informanternas bakgrund, kan man förstå varför Kuusela valde just dessa personer för 

teamet. Alla informanterna hade deltagit i de flesta Messy Church-evenemangen.86 

 

Jag var nyfiken på att veta hur Messy Church har upplevts av teamet. Informant 1 sade 

att Messy Church är ett bra koncept. Innovationen behöver lite finslipning, men i 

allmänhet känns innovationen bra. Informant 3 berättade att det är härligt att titta på 

barnens glädje och känna den uppsluppna atmosfären, när flera generationer deltar. 

Överhuvudtaget finns det ett ivrigt förhållningsätt till att arrangera Messy Church. Många 

saker söker ännu sin form, men hittills har teamet lyckats bra. Informant 4 sade att det är 

intressant att se om Messy Church sprids till andra platser i Finland. Hen ansåg att det har 

varit trevligt att se vänner och människor som vanligtvis inte går i kyrkan. Informant 5 

 
86 Intervjuer med teamets medlemmar 2.5. 2019, 9.5. 2019 och 12.5.2019. 
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påpekade att den andra Messy Church-samlingen hade för mycket folk. Den hade 74 

deltagare, därtill orsakade konfirmanderna mera arbete än i den första. I den första Messy 

Church deltog inte konfirmanderna. Informant 6 sade att det hade varit mycket trevligt 

och att hen hade deltagit i alla programpunkterna. Också alla andra hade deltagit i 

punkterna och berättade att de har haft en chans att använda sin kreativitet, särskilt i 

planeringsfasen. Atmosfären var ledig.87 

 

Jag frågade teamet om vad som är det bästa i Messy Church. Informant 1 sade att det 

bästa är att göra saker tillsammans och att det finns personliga kontakter med varandra. 

Hen hoppades att nya människorelationer skulle födas och församlingen kom närmare 

och dess värden blev klarare för deltagarna. Idéen med konceptet är att locka denna tids 

människor till sig mera än konventionella mässor gör. Sålunda blir tröskeln till kyrkan 

lägre. Hen ansåg också att den gemensamma måltiden är viktig, eftersom den lockar 

människor. En gemensam måltid var redan på Jesu tid en viktig faktor i gemenskapen. 

Det hjälper också barnfamiljens liv. Informant 2 var av den åsikten att det bästa för hen 

är stunden när familjerna kommer och verksamheten börjar. Informant 3 sade också att 

det bästa är att vara tillsammans: vi finländare är inte längre så mycket i kontakt med våra 

släktingar. Här finns en sådan familjegemenskap. Informant 4 berättade att det bästa är 

barnens glädje och föräldrarnas tillfredsställelse. Informant 5 ansåg att det är bra att nå 

flera generationer i samma evenemang: två eller till och med tre generationer. Informant 

6 noterade att det är lätt att bjuda in människor till Messy Church och ta barnen med. I 

vanliga mässor finns det inte mycket rum för barn, men här är det annorlunda.88 

 

Avslutningsvis ville jag veta om teamet hade ytterligare någonting på sitt hjärta angående 

Messy Church. Informant 1 sade att hen hoppas att Messy Church kan öka i omfång och 

att den får större utrymmen. Det skulle göra det möjligt att inbjuda in mera människor, 

som inte kommer till församlingen endast för att delta, men också för att finna sin egen 

plats att tjäna där. Drömmen är att det skulle finnas förbindelser mellan olika 

generationer. Det skulle finnas ett kontinuum från barnverksamhet och föräldrarna skulle 

hjälpa till, få en kontakt med den yngre generationen och växa upp i lärjungaskap. 

 
87 Intervjuer med teamets medlemmar 2.5. 2019, 9.5. 2019 och 12.5.2019. 
88 Intervjuer med teamets medlemmar 2.5. 2019, 9.5. 2019 och 12.5.2019. 
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Informant 2 sade att familjerna har tackat och sagt att det är ett bra koncept. Hen ansåg 

vidare att mera frivilliga behövs så att Messy Church skulle vara deras sak och inte de 

kyrkliga anställdas. Informant 3 hade observerat att unga människor saknas. En annan sak 

som hen nämnde var att det finns många familjer som har flyttat till öarna från andra håll 

och saknar en ”reservmormor”. Informant 5 var oroad över Hirvensalo 

församlingscentrums renovering och undrade om människorna kommer att lära sig att 

komma till den nya platsen. Informant 6, såsom informant 1, hoppades att de skulle finna 

en större plats för evenemangen.89 

 

Jag skulle sammanfatta intervjuer med att säga att Messy Church team har internaliserat 

innovationens värden och idé väl. Många av Dalpras kriterier för en kyrka uppfylls redan 

i de informanternas tankar. Mina observationer på fältet förstärker dessa tankar. Jag anser 

att den ursprungliga DNA som Lings talade om finns i Hirvensalo Messy Church. Också 

Paul Butlers sju punkter återspeglas i intervjusvaren. 1) Familjen står i centrum, 2) 

vänskapen, som ofta saknas i vanliga uttryck för kyrkoliv, finns med, 3) mat, 

gemensamma måltiderna som alltid har hört till gemenskapen, förekommer, 4) firandet, 

som kommer från att människorna gör sakerna tillsammans, finns med, 4) 

kommunikation och delande av gemensam tro i Jesus Kristus är där och 5) flexibilitet när 

det gäller dag, tid, mötesplats och format har realiserats. 6) Realiserande av Andens 

frukter som betyder ändrade liv genom goda nyheter om Jesus Kristus kommer 

förhoppningsvis att realiseras när Messy Church på öarna får fortsätta. 7) Dialog med 

omgivningen, som Sabrina Müller lyfte fram, är en viktig sak. 

 

4.4. Ett fall av innovation i praktiken: Påskens Messy Church i Hirvensalo 

församlingscentrum 
 

För att få en bild av hur Messy Church fungerar i praktiken, valde jag påskens Messy 

Church som ett exempel av de fyra evenemang som arrangerades under våren 2019. Det 

är också viktigt att analysera hur en enskild Messy Church blir till. Arrangemanget av 

Messy Church kräver en hel del planering. Påskens Messy Church ordnades på 

palmsöndagen 14.4.2019. Palmsöndagen var också valdag för riksdagsvalet och samtidigt 

 
89 Intervjuer med teamets medlemmar 2.5. 2019, 9.5. 2019 och 12.5.2019. 
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en solig vårdag. Allt detta kom att påverka antalet deltagare. Planeringsmötet hölls 

26.3.2019 i Hirvensalo kyrka. Närvarande var fem av teamets medlemmar och prästen 

Liisa Kuusela. Innan teamet började planera påskens Messy Church, gick gruppen igenom 

responsen från den senaste Messy Church som ordnats 17.3.2019. Temat för den var En 

stor översvämning, det vill säga Noa-berättelse. Evenemanget lockade 74 människor av 

vilka 47 var nya deltagare. Så, förväntningar på påskens deltagande var ganska höga. På 

Noas söndag blev allt bra till slut. Det innebar vissa utmaningar att konfirmanderna 

deltog, men det var värdefullt att de var med. På palmsöndagen kom 62 människor av 

vilka 13 var nya. Det som ändrades på inför påskens Messy Church var bättre information 

om verksamhetspunkterna. I hallen sattes upp en laminerad karta över utrymmena (se 

Figur 3.2.) med tecken över verksamhetspunkterna. Deltagarna fick ett punktkort som 

visas i Bild 4.1. Deltagarna skulle samla märken på kortet, så att de skulle veta vilka 

punkter de redan hade besökt. Bild 4.1. visar (på finska) påskgudstjänstens åtta punkter.90 

 

 

Bild 4.1. Påskkyrkans punkter på kort där man samlade märkena91 

 

 
90 Det finns också en presentation om Messy Church 3.2. 2019 i https://www.saaret.info/aikamatka/ 
91 Bild av Jussi Niemi. 
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Punkterna kom också från Bibeltexterna som de ansvariga frivilliga hade valt. Det fanns 

en liten skylt vid sidan av varje dörr med en text som visade vilken punkt det gällde. 

Skyltarna hade inte hela Bibelställen, utan en idé om saken. Det framkom också tydligt i 

responsen att det skulle vara bra om en del vuxna cirkulerade och hjälpte till med 

aktiviteterna vid de olika punkterna vid behov ifall det blev rusning. Det stod också klart 

att en genomgång av vissa saker var nödvändig cirka en halv timme innan Messy Church 

började, exempelvis sådant som ändrats från tidigare gånger. Påskens Messy Church på 

palmsöndagen gick igenom alla påskens händelser, det vill säga palmsöndag, skärtorsdag, 

långfredag och påsk. Varje punkt fick en ansvarig person. Också materialanskaffning 

sköttes av de ansvariga personerna. Församlingen betalade naturligtvis för materialet. 

Sångerna och musikanterna valdes.92 Teamet använde det internationella materialet 

indirekt. Liisa Kuusela hade läst en del böcker för att få idéer, men teamet använde inga 

modeller i mötet, utan inflytandet kom genom Liisa Kuusela. 

 

Palmsöndagen kom. Arrangörerna var tidigt på plats och matlagarna kom redan omkring 

kl. 13. Det är mycket krävande att laga mat för över sjuttio människor. Dessutom vet man 

inte på förhand hur många deltagare som kommer. De flesta arrangörer kom mellan kl. 

15–15:30. Mässan började kl. 16. Alla deltagare hälsades välkomna vid dörren. På väggen 

fanns en karta med de olika punkter som planerats under planeringsmötet. Därefter gick 

deltagarna till de olika punkterna. Den första punkten var palmsöndagen, där 

människorna kunde dekorera videkvistar med färgrika piprensare och fjädrar. 

Videkvistarna representerade palmbladen som Jesus hälsades med när han kom till 

Jerusalem. Det är en inhemsk re-innovation och tradition. Den programpunkten hölls i 

kyrkans annex (se figur 3.2.). Människorna besökte inte de olika punkterna i kartans 

ordning eftersom det inte fanns rum för alla. Far- och morföräldrar, mammor, pappor och 

barn spred sig runt om i församlingscentret. Jag hade deltagit i tysthetens retreat innan 

och skillnaden mellan de två evenemangen var mycket stor: nu var det skratt och lek och 

ingen tystnad. Den andra punkten var att fästa svansen på åsnan, med bindel för ögonen, 

en internationell lek. Den ordnades i annexet där eftisklubben hålls på vardagarna. I likhet 

med videkvistar som hänvisade till palmsöndagens händelser, påminde denna lek om att 

Jesus ridit på en åsna till Jerusalem.  

 
92 Messy Church teamets memorandum 26.3.2019. 
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Den tredje punkten, skärtorsdagens punkt, var bakning. Den ordnades i annexets kök. På 

skärtorsdagen påminns man om den sista måltiden. Deltagarna fick baka ett bröd med 

korstecken på topp. Degen var färdig, för det skulle inte ha funnits tillräckligt med tid att 

göra brödet helt från början. Konfirmander hjälpte vid denna punkt. Deltagarna fick även 

druvor som en påminnelse om vinet vid den sista måltiden. Doften som kom från 

brödbakning var fantastisk. Deltagarna skulle ta brödet med sig och äta det vid den 

gemensamma måltiden i slutet eller hemma. Det fanns två människor vid 

verksamhetspunkten för att hjälpa barnen. 

 

Den fjärde punkten var långfredagen. Vid den fanns ett kors som var cirka 1,5 meter högt 

av omålat faner. Deltagarna skulle använda färg och lägga sina handtecken på korset. De 

äldre människorna skrev ibland även sina namn eller initialer på korset. Jesus dog för oss 

alla och för våra synder. Därför fanns handtecken eller initialer på korset. Korset var i 

annexets bortersta rum. Efter att korset var färdigt målat flyttades det till kyrkorummet. 

Det var en viktig del av slutberättelsen som prästen Liisa Kuusela höll. Barnen var 

entusiastiska över att få använda färger. Här var kyrkan verkligen ’messy’.  

 

Den femte punkten var påsken. Jesu grav hade ställts i ordning i kyrksalen. Det fanns en 

grotta byggd av bord och filtar, och en sten, som var en gymnastikboll dekorerad med 

pappersmassa. Det var troligen en spännande syn för barnen. Både barnen och vuxna 

besökte den. Jesu grav spelade en stor roll i slutberättelsen. Den sjätte punkten var Jesu 

uppståndelses punkt, som innehöll påskäggsmålning. Den ordnades i eftisklubbens annex. 

Barnen skulle ta äggen med sig hem. Äggmålningen var den sista punkten innan alla 

samlades i kyrksalen för en andakt. Det tog litet över en timme att gå igenom de sex 

verksamhetspunkterna. 

 

Den sjunde punkten var slutandakten, som hölls av prästen Liisa Kuusela. Hon 

sammanfattade påskens händelser, använde korset och grottan i berättelsen och berättade 

glädjebudskapet: Kristus är uppstånden. Liisa Kuusela talade så att även barnen kunde 

följa med. Hon talade om Jesu ankomst till Jerusalem, måltiden med vänner, dom och 
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korsfästning (med hjälp av fanerkorset) och uppståndelsen. Också påskdramat spelades 

av två kvinnor, som gick till graven, såg stenen bortflyttad och en ängel, som sade att 

Jesus inte är död. Sångerna var också valda enligt temat, och musiken var en viktig del 

av slutandakten. Hela andakten tog inte längre än femton minuter. Ett av 

Missionsgemenskapens och Messy Churchens värden är att Kristus är i centrum. Hur kan 

man nå detta bättre än med påskens budskap? 

 

Den åttonde punkten var en gemensam måltid. Det betyder inte kaffe och bulla utan en 

verklig kvällsmat. Det är en lättnad för barnfamiljer: de behöver inte koka mat den dagen. 

Istället var det de frivilliga som tillredde måltiden, men de var professionella med 

hygienpass. Matsalen var väldigt fint dekorerad med vårens färger. Gästfrihet är en viktig 

del av Messy Church. Att ha en bra tid tillsammans på en eftermiddag och att äta 

tillsammans utgör en låg tröskel in i kyrkan. Man kan lätt inbjuda vänner till ett sådant 

evenemang. Det fanns plats för 62 deltagarna. I enlighet med mina iakttagelser kan jag 

säga att människorna verkade trivas. 

 

Om min del i Påskens Messy Church kan jag säga följande: jag hälsade dem som kom 

välkomna och frågade om det var den första gången de deltar i Messy Church. Baserat på 

tidigare erfarenheter har jag märkt att man får en bättre svarsprocent om man gör 

enkätintervjuer personligen och inte efteråt med något verktyg, exempelvis Webropol. I 

den första Messy Church, när jag gav ett enkätformulär åt alla så var svarsprocenten 86,7. 

Det var ofta mammorna och papporna som besvarade frågorna när barnen var så unga att 

de inte kunde skriva svaren själva. Ibland kunde barnen inte besvara alla frågor. I slutet 

av evenemanget samlade jag in resultaten. Jag var varje gång överraskad hur positivt 

människorna uppfattade min forskning. Jag hade ingen roll vid de olika 

verksamhetspunkterna. Jag bara observerade hur allting gick. I kapitel fem kommer jag 

att analysera resultaten. 
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5. Messy Church-innovationens mottagare och deras evalueringar 
 

5.1. Ett kvantitativt sätt att närma sig mottagarna 
 

I detta kapitel presenteras den enkätforskning som använts för att kartlägga mottagarna. 

Den centrala bakgrundinformationen som jag söker efter svarar på frågorna: hurdana är 

innovationens mottagare? Hur många är med i Messy Church och vilken är deras 

könsfördelning? Vilken är deras åldersfördelning Varifrån kommer de? Når Messy 

Church människor som annars inte kommer till kyrkan eller inte hör till kyrkan? 

Varifrån har de hört om Messy Church? Vad tycker deltagarna om Messy Church? Vad 

skulle kunna göras bättre? Samma enkät används vid alla fyra Messy Church tillfällena. 

Föräldrar eller andra vuxna besvarade enkätens frågor för små barn som inte kunde 

skriva själva. Enkäten är riktad endast till de nya deltagarna, vid varje församling, 

eftersom jag är ute efter information om hur Messy Church sprids. Det skulle också vara 

utmanande att få deltagarna besvara samma frågor fyra gånger. Såsom jag presenterade 

i kapitel 4, var den första mässans tema ”Tidsresa till alltings början”, dvs. skapelsen. 

Den första samlingen ger den mest omfattande bilden av deltagarna eftersom jag vid 

den intervjuar alla. Den andra Messy Church mässan hölls den sjuttonde mars med 

temat ”En stor översvämning?”, det vill säga berättelsen om Noa. Den söndagen var 

vädret dåligt, vilket inverkade på deltagandet. Temat för den tredje mässans som hölls 

den fjortonde april var ”Överraskningens överraskning” det vill säga påsk. Den 

söndagen var en vacker palmsöndag och riksdagsval i Finland. Familjerna har sina egna 

palmsöndagstraditioner. Det kanske påverkade deltagarantalet. Det är denna 

palmsöndagsmässa som jag behandlade som ett exempelfall i föregående kapitel. Temat 

för den fjärde mässan var ”Vind och kärlek" om den Heliga Anden och den hölls den 

nittonde maj. 

 

5.2. Mottagarnas antal och könspridning 
 

Deltagarnas möjlighet att svara på enkätens frågor varierade. Till exempel, i det första 

Messy Church evenemanget deltog två mammor med tillsammans tio barn, också 

spädbarn. Det var mycket svårt för dem att svara på frågorna. De flesta besvarade dock 
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frågan om ålder och kön. Deltagarnas könspridning var inte överraskande, för det mesta 

deltar fler kvinnor än män i kyrkliga evenemang.93 I den första Messy Church om 

skapelsen deltog 39 kvinnor/flickor och 20 män/pojkar. Se tabell 5.1. Svarsprocenten var 

86,7. Även den andra gången, då temat var Noas berättelse, det fanns fler kvinnor än män 

bland de nya deltagarna: 27 var kvinnor och 20 män. I påskens Messy Church var 

fördelningen bland de 13 nya deltagarna överraskande: 8 var män/pojkar och 5 

kvinnor/flickor. I den Heliga Andens Messy Church det fanns 2 nya män och 5 nya 

kvinnor/flickor.  

 

Då man ser till helheten och beaktar både sådana som hade deltagit flera gånger och nya 

deltagare, så fanns det den första gången 68 innovationsmottagare, den andra gången 74, 

den tredje gången 62 och den fjärde gången 28 innovationsmottagare. Med tanke på 

utrymmet var 74 det absoluta maximum. Det var redan belastande. Under våren deltog 

sammanlagt 232 människor deltog i Messy Church evenemangen. Då man tar hänsyn till 

att Messy Church nyligen startats upp är det deltagarantalet inte en dålig siffra. I enlighet 

med vad som kan utläsas om i informanternas önskemål och som framgår ur kapitlen 3 

och 4, är förhoppningen att alltfler människor ska komma med. 

 

  

 

Figur 5.1. Innovationsmottagarnas kön och antal 
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5.2. Mottagarnas åldersstruktur 
 

En av den viktigaste utgångspunkten för Messy Church DNA är i enlighet med George 

Lings (se kapitel 4.2.) att Messy Church hör till för människor i alla åldrar. 94 Om man 

tittar på mottagarnas åldersspridning i figur 5.2., kan man säga att målet realiserades i 

Hirvensalo våren 2019. Åldern varierade. Den äldsta deltagaren var född år 1945 och den 

yngsta år 2019. Svarsprocent i den första Messy Church för i angående åldersfrågan var 

86,7. Men det finns ett ’men’. En sak som man måste lägga märke till är att de som är 

födda på 1990-talet saknas nästan helt och hållet. Resultatet är inte överraskande eftersom 

kyrkans statistik visar att de unga vuxna inte deltar kyrkans aktiviteter och/eller utträder 

ur kyrkan.95 Ur vuxenarbetets synvinkel är det en stor utmaning som måste tas på allvar 

både i församlingens och i den kyrkliga samfällighetens strategiarbete. I det andra Messy 

Church evenemanget deltog 74 personer varav 15 var konfirmander, födda år 2004, som 

hjälpte med arrangemangen. I det tredje Messy Church evenemanget fanns 13 nya 

deltagare varav nio var konfirmander som assisterade. Det förklarar toppen i statistiken 

för antalet födda år 2014. I enlighet med det jag skrev i kapitel 4 är konfirmandernas 

närvaro en inhemsk re-innovation. Den hjälper de unga se att kyrkan kan vara också 

någonting annat än klockan-tio-mässor på söndagarna.  

 

  

 

Figur 5.2. Åldersspridningen bland de nya mottagarna 

 
94 Lings 2013: 157. 
95 www.kirkontilastot.fi 
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5.3. Varifrån kommer mottagarna? 
 

Då man ser till var deltagarna kommer ifrån, står det klart att de flesta är från Martins 

församling. Den deltagaren som kom längst bort ifrån var från den evangelisk lutherska 

församlingen i Vanda. En del av deltagarna var från Nådendal. Figur 5.3. visar att Messy 

Church också i Åbo är ekumenisk från början. En av dem som deltog var medlem i den 

ortodoxa kyrkan. Bland deltagarna fanns även pingstvänner, medlemmar i Vapaakirkko 

och andra olika församlingar samt medlemmar från Toivon seurakunta (Hoppets 

församling) och Kotikirkko (Hemkyrka). En del av deltagarna hörde varken till någon 

församling eller kyrka. Det var en positiv överraskning, precis en sådan som Messy 

Church strävar efter. Liisa Kuusela sade i intervjun att det är mycket vanligare i England 

att människorna kommer direkt från gatan (suoraan pystymetsästä) utan någon kunskap 

om kristen tro. I Finland deltar de flesta ännu i skriftskola och har åtminstone en liten 

aning om vad kristen tro är.96 De flesta personer som stod för arrangemangen hör också 

till Missionsgemenskapen som alltså är en av Martins församlings aktiviteter. Det är 

viktigt att de som fungerar vid verksamhetspunkterna kan besvara frågor om kristen tro 

och även vid behov kunna visa människorna vidare till andra lämpliga kyrkliga 

aktiviteter. Svarsprocent på den här frågan var i den första Messy Church 79,4. 

 

 
96 Intervjun med Liisa Kuusela 14.3.2019. 
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Figur 5.3. Deltagarnas hemförsamlingar 
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huvudgudstjänsten. Det förklarar majoriteten av de som inte deltar huvudgudstjänsten, 

nästan 3/4 av 34 %. En naturlig följd av detta resultat är tanken att deras familjer inte 

heller deltar i huvudgudstjänster, men på basis av denna enkät kan man inte dra sådana 

slutsatser. Av de andra 47 nya deltagarna var de flesta kyrkobesökande människor. I det 

tredje Messy Church-samlingen svarade 6 av 9 konfirmander att de aldrig deltar i 

huvudgudstjänsten. Det fanns dock andra äldre deltagare som svarade att de deltar i 

huvudgudstjänsten. 

 

 

 

Figur 5.4. Huvudgudstjänstdeltagande 
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kyrkobesökare, även om majoriteten av deltagarna i Messy Church var vana deltagare. 

Det ser ut som information om tillfällena har spritt sig till ett vidare spektrum av 

människor. 

 

 

 

Figur 5.5. Deltagande i andra kyrkliga evenemang 
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annanstans ifrån var konfirmander, dagisföräldrar samt någon som hade fått information 

från kapellet i köpcentret Skansen. Vid det tredje Messy Church-samlingen fick 

majoriteten höra om det från prästen (konfirmander) men också från andra håll (se figur 

5.6.). Vid det fjärde Messy Church-samlingen hade någon fått information från 

Missionsgemenskapens och Martins församlings hemsidor, men muntlig information ser 

ut att vara den viktigaste kanalen.  

 

 

 

Figur 5.6. Varifrån fick du höra om Messy Church? 
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Church DNA eller de mål som Lucy Moore lyfte fram i (se kapitel 1), man kan säga att 

Messy Church i Martins församling är på rätt spår. I allmänhet har responsen varit mycket 

positiv. 

 

 

 

Figur 5.7. Vad är bra med Messy Church? 
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de flesta aktiviteter var riktade till yngre åldergrupper. I allmänhet var det få individer 

som kritiserade arrangemangen. Kritiken gällde dessutom, som jag visar ovan, främst de 

praktiska detaljerna, inte själva idén Messy Church per se.  

 

 

 

Figur 5.8. Vill du delta i Messy Church på nytt? 

 

Som en kontrollfråga till de attityder som deltagarna har, frågade jag om de skulle vilja 

rekommendera Messy Church till sina vänner. I allmänhet visar figur 5.9. att majoriteten 

av deltagarna skulle rekommendera Messy Church. Vid tillfället den sjuttonde februari, i 

en annan fråga, svarade 85 % av deltagarna att de vill delta i Messy Church på nytt. Endast 

2 % sade att de inte vill delta igen. Svarsprocenten var 70,1. Vid tillfället den tredje mars 

var deltagarna litet mer tveksamma till sitt eventuella deltagande i framtiden. Fler än 

varannan deltagare var redo att delta i Messy Church på nytt. De som svarade nej var alla 

konfirmander, alltså födda år 2004. Av 47 nya deltagare besvarade 45 frågan. Den 

fjortonde april påverkade skriftskolselevernas stora mängd resultatet på så sätt att många 

av deltagarna var tveksamma eller förhöll sig negativt till att delta i Messy Church igen.  

En av konfirmanderna skrev även i sitt svarspapper att den kan rekommendera Messy 

Church, men inte till de unga i sin egen ålder. I maj besvarade alla sex sade att de varken 

sannolikt eller säkert vill rekommendera Messy Church till sina vänner. 
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Figur 5.9. Vill du rekommendera Messy Church för dina vänner? 

 

Det ser verkligen ut som majoriteten av mottagarna var mycket nöjda med Messy Church. 

Martins församling har ordnat Messy Church bara fyra gånger hittills. Det är kanske för 

tidigt att dra mycket långtgående slutsatser. Detta kapitel har jag presenterat en 

helhetsbild för samlingarna under våren 2019 och jag anser att enkätintervjuerna var 

mycket belysande. I nästa kapitel diskuterar jag hela undersökningen och vilka slutsatser 

det är möjligt att dra hittills om det som sagts om ankomsten av Messy Church till Åbo 

och Martins församling under våren 2019. 
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6. Slutsatser 
 

6.1. Forskning i realtid 
 

Att studera Messy Church-starten i Martins församling i Åbo i realtid har varit en 

spännande erfarenhet och jag har lärt mig mycket. Jag ställde ett flertal forskningsfrågor 

i kapitel 1. Jag anser att jag har besvarat dem på vägen hit till kapitlet om slutsatser. 

Forskningen har skett på gräsrotsnivå, i den församlingsgemenskap där evenemangen 

ordnades. Forskningen utfördes under våren 2019 och gällde enbart fyra Messy Church-

evenemang. Det går inte att generalisera resultaten, men de ger en fingervisning om vad 

den spridande innovationen, det vill säga Messy Church, handlar om och hur den 

fungerar.  

 

6.2. Om diffusionen 
 

Innovationen spred från Woodford Wells i England till Hirvensalo. I Hirvensalo hade 

prästen med vuxenarbete som ansvarsområde, Liisa Kuusela, en avgörande roll i 

diffusionen. Diffusionen skedde genom personliga kontakter, när hon var på utbyte i 

London. I diffusionsteoretiska termer var det en selektiv förändring genom kontakt. Det 

betyder att det fanns en intern efterfrågan: Missionsgemenskapen hade observerat att 

unga människor och barn saknas nästan helt i gemenskapens sfär. Eftersom kyrkan inte 

växer fram ur tomhet, har man med Messy Church försökt att lösa detta problem.  

 

Lucy Moore utvecklade Messy Church i syfte att den ska spridas, det finns en 

evangeliserande tanke bakom sig. Det betyder att den som en innovation är lätt att förstå 

och ta emot. Prästen Kuusela kunde övertyga präster högre i den hierarkiska ordningen 

och församlingsrådet om nyttan med innovationen och fick lov att pröva konceptet. 

Därför spred sig innovationen snabbt till Finland, inom ett år från Kuuselas besök i 

England. Det underlättade att det fanns färdigt material, som kunde användas för Messy 

Church i Hirvensalo. Genom Kuuselas personliga nätverk fungerade rekryteringen av de 

frivilliga väl.  
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Det finns en efterfrågan på Messy Church också på andra orter. Reso församling skickade 

en representant till vårens sista Messy Church för att observera vad Messy Church är. 

Också nätverket i Munksnäs besökte Hirvensalos Messy Church och har nu börjat med 

sin egen Messy Church. Om Messy Church sprids vidare till andra orter i Finland och 

någon vill utforska den med innovationsdiffusion som teoretisk ram, blir Galtons problem 

relevant (se kapitel 4.1.9.). I Hirvensalos fall fanns inga problem att ta i beaktande 

eftersom diffusionen var okomplicerad.  

 

6.3. Port till vidare engagemang 
 

Messy Church är en kyrka för dess deltagare och de deltar inte nödvändigtvis i andra 

kyrkliga evenemang. Ändå anser jag att Messy Church skulle kunna vara en port till 

ytterligare engagemang i en vidare kyrklig gemenskap. Först och främst tänker jag på 

Missionsgemenskapen och olika nätverk. Nuförtiden söker och prövar människorna olika 

saker och väljer det som de tycker mest om. Det finns en hel del människor som tycker 

om vanliga mässor som börjar klockan tio, men åtminstone med Messy Church finns det 

en chans att se att kyrkan även kan erbjuda någonting annat.  

 

Nästa steg i kyrklig engagemang skulle vara Missionsgemenskapen som försöker ta 

kontakt med omgivningen genom till exempel missionsträffar och andra evenemang. 

SWOT-analysen som jag gjorde visar att Missionsgemenskapen har många styrkor som 

man inte bör underskatta. Människorna är engagerade. Det finns en gemensam tro, en klar 

vision om vad Missionsgemenskap är, en levande och uppbyggande gemenskap dessutom 

har människorna funnit sina talanger genom att de har haft möjlighet att hjälpa till vid 

mässorna. Det finns också andra möjligheter som kan utnyttjas, till exempel, den 

fantastiska naturen på öarna. Missionsgemenskapen har en ganska klar identitet och klara 

värden. Missionsgemenskapen och Messy Church har en låg tröskel för icke-troende att 

komma in och delta i verksamheten. Båda är portar till djupare engagemang. Alfa-

kursernas roll ä också viktig. 
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6.4. Några problem med Messy Church i Martins församling 
 

Det var en glad överraskning att en del människor som inte hör till någon kyrka eller 

församling kom till Messy Church. De flesta deltagare var dock församlingsmedlemmar 

i Martins församling. Forskningen visar att Messy Church är lämplig för människor i alla 

åldrar. Messy Church i Hirvensalo lyckades locka till sig olika generationer, men en grupp 

saknades ändå och det är första problemet. Personer i åldern 20–30 år kom inte till 

evenemangen. Det kan vara att dessa människor inte ännu har barn utan de studerar eller 

bygger upp sina karriärer. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets nya strategiarbete är 

på gång, och det här är en sak som man bör ta hänsyn till. En möjlighet att få dessa 

människor till kyrkan skulle kunna vara en födelsedagsfest för dem som fyller 25 år. Man 

skulle använda kyrkans register och bjuda in dem alla till festen.  

 

Det andra problemet som framkom är informationsgången. Det visade sig att de flesta 

kommer till Messy Church genom inbjudan av sina vänner. De personliga nätverken är 

mycket viktiga medan de sociala mediernas roll är marginell. Det är en sak som Messy 

Church måste utveckla. Det skulle vara bra att få positiva artiklar i nyheter och tidningar. 

Messy Church behöver mera synlighet, vilket är en viktig sak för strategigruppen att 

ställning till.  

 

Det tredje problemet är att en stödgrupp saknas. En sak som jag föreslår är att om Messy 

Church diffuserar i Finland så ska en stödgrupp grundas på samma sätt som i Sverige. 

Den skulle kunna producera och översätta material och arrangera kurser. Det är kanske 

ett större problem som inte enbart gäller för strategigruppen i Åbo och S:t Karins kyrkliga 

samfällighet utan också i vidare cirklar. 

 

Det fjärde problemet är att Messy Church kräver mycket av frivilliga. Det är bra att 

Messy Church har en ledargrupp, men man måste även ta hänsyn till koordineringen av 

de frivilliga. Det behövs kanske även mindre grupper som är ansvariga för vissa delar av 

verksamhetspunkterna i Messy Church. Till exempel i tidigare nämnd Fyr-gemenskapen 
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(i Lempäälä) sker anmälningarna via internet. Människorna engagerar sig för två år till 

olika arbetsuppgifter för de frivilliga.  

 

Det femte problemet i Åbo är frågan om hur många deltagare organisationen kan 

handskas med. Vid intervjuerna fick jag en uppfattning att 74 var nära maximum. 

Situationen kan förändras när aktiviteter flyttar till andra byggnader på grund av 

renoveringen av kyrkan. Då antalet deltagare är större krävs det också fler frivilliga som 

står för arrangemangen. 

 

6.5. Internalisering av Messy Church-värden 
 

När jag frågade om Messy Church-teologin av Kuusela i intervjun med henne, sade hon 

att ingångsvinkeln till Messy Church är inte teologi utan kärlek. Messy Church handlar 

mer om vad man gör än teologisk teori eller kyrkans väsen. På basis av mina intervjuer 

med Messy Church-teamet ser man tydligt att de har internaliserat Messy Church-värden 

och man ser ingen konflikt mellan det anglikanska och det lutherska synsättet. Messy 

Churchs sätt att vara kyrka ter sig inte främmande. Fokus ligger på annat än lära. 

 

Innovationsmottagarna, det vill säga deltagarna, var i allmänhet mycket nöjda med Messy 

Church. De tyckte mest om lekfullheten, den gemensamma måltiden och att man kunde 

träffa människor från olika åldersgrupper. Den insikten var uppmuntrande. 

Lärjungaskapet är inte heller bortglömt. Missionsgemenskapens medlemmar håller några 

bibelgrupper. Sommaren 2019 startade en ny liten bibelgrupp på öarna. Det återstå att se 

om de blir fler.   
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Bilaga 1 Enkät för pro gradu-avhandling våren 2019 på svenska 

 

Vilket år är du född?     _______________ 

 

Kön  

Man/pojke   

Kvinna/flicka   

Annan   

 

Jag hör till 

 

S:t Henriks församling   

S:t Karins församling   

S:ta Katarinas församling   

S:t Maries församling   

Martins församling   

Mikaels församling   

Paattis församling   

Pikis församling   

Domkyrkoförsamlingen   

Åbo svenska församling   

Baptistförsamling   

Pingstvänner   

Metodistförsamling   

Vapaakirkko   

Annat, vad?   

Jag hör varken till kyrka eller 

församling 

  

 

Jag är med i missions-

gemenskapen (missionsmässa, 

missionsträffar osv.) 

  

 

  



65 

 

Jag deltar i huvudgudstjänsten 

 

Mera än en gång per månad  

En gång per månad  

Några gånger per år  

En gång per år  

Mera sällan än en gång per år  

Aldrig  

 

 

Jag deltar i andra församlingens evenemang 

 

Mera än en gång per månad  

En gång per månad  

Några gånger per år  

En gång per år  

Mera sällan än en gång per år  

Aldrig  

 

Har du deltagit i Messy Church tidigare? 

Ja   

Nej   

 

Vad är din roll i Messy Church? 

Jag är deltagare   

Jag är frivillig/organisatör   

Annan, vad?   

 

Hur fick du höra om Messy Church? (välj det viktigaste alternativet) 

 

Martins församlingens hemsida   

Missionsgemenskapens hemsida   

Tidning   

Broschyr   

Sociala media   

Missionsmässa   

Från en vän muntligt   

Annanstans    
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Vad tycker du om Messy Church? 

 

Vad är bra i den? 

 

Undervisning   

Människor är från olika åldersgrupper   

Lekfullhet   

Gemensam måltid   

Låg tröskel att delta   

Att få nya vänner   

Plats   

Annat, vad?   

 

Vad tyckte du inte om? 

 

 

 

 

 

Jag vill komma till Messy Church på nytt 

 

Nej    

Jag kan inte säga   

Ja   

 

Vill du rekommendera Messy Church för dina vänner? 

Säkert inte   

Sannolikt inte   

Jag kan inte säga   

Sannolikt ja   

Säkert ja   

 

Man får kontakta mig för en djupintervju 

E-mail:__________________________________________________ 

 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 2 Enkät för pro gradu avhandling våren 2019 på finska 

 

Kysely teologian pro gradu -tutkielmaa varten keväällä 2019 

 

Minä vuonna olet syntynyt?     _______________ 

 

Sukupuoli  

Mies/poika   

Nainen/tyttö   

Muu   

 

Kuulun 

 

Henrikin seurakuntaan    

Kaarinan seurakuntaan   

Katariinan seurakuntaan   

Maarian seurakuntaan   

Martin seurakuntaan   

Mikaelin seurakuntaan   

Paattisten seurakuntaan   

Piikkiön seurakuntaan   

Tuomikirkkoseurakuntaan   

Åbo Svenska församling   

Baptistiseurakuntaan   

Helluntaiseurakuntaan   

Metodistiseurakuntaan   

Vapaaseurakuntaan   

Muuhun, mihin?   

En kuulu kirkkoon, enkä 

mihinkään seurakuntaan  

  

 

Olen mukana missioyhteisössä 

(missiomessu, missiotreffit ym.)           
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Osallistun sunnuntain pääjumalanpalveluksiin 

 

Useammin kuin kerran kuussa  

Kerran kuussa  

Muutaman kerran vuodessa  

Kerran vuodessa  

Harvemmin kuin kerran vuodessa  

En koskaan  

 

 

Osallistun muihin seurakunnan tapahtumiin 

 

Useammin kuin kerran kuussa  

Kerran kuussa  

Muutaman kerran vuodessa  

Kerran vuodessa  

Harvemmin kuin kerran vuodessa  

En koskaan  

 

Oletko aikaisemmin käynyt Messy Churchissä? 

Kyllä   

En   

 

Mikä on roolisi Messy Churchissä? 

Olen osallistuja   

Olen vapaaehtoisena/järjestäjänä   

Muu, mikä   

 

Mistä sait kuulla Messy Churchistä (valitse ensimmäinen lähde)? 

 

Martin seurakunnan 

kotisivuilta 

  

Missioyhteisön kotisivuilta   

Sanomalehdestä   

Esitteestä   

Sosiaalisesta mediasta   

Missiomessusta   

Ystävältä suullisesti   

Muualta, mistä?   
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Mitä pidät Messy Churchistä? 

 

Mikä siinä on hyvää? 

 

Opetus   

Saa olla yhdessä eri ikäisten 

kanssa 

  

Leikinomaisuus   

Yhteinen ruokailu   

Matala kynnys osallistua   

Saa uusia tuttavia   

Paikka     

Muu, mikä? 

_________________ 

  

 

Mistä et pitänyt? 

 

 

 

 

 

Tulen Messy Churchiin uudelleen 

 

En    

En osaa sanoa   

Kyllä   

 

Suosittelisitko Messy Churchiä ystävällesi? 

En varmasti suosittele    

Todennäköisesti en suositte   

En osaa sanoa   

Todennäköisesti suosittelen   

Suosittelen varmasti   

 

Minuun saa ottaa yhteyttä syvähaastattelua varten 

Email:__________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Bilaga 3 Intervjuguide för enskild intervju med prästen Liisa Kuusela på svenska 

 

Intervjuram 14.3.2019 Hirvensalo kyrka  

Informant präst Liisa Kuusela 

 

1. Berätta om dig själv och hur du kom till Martin församlingens vuxenarbete? 

 

2. Hur har vuxenarbete utvecklats under din tid? 

 

3. Hurdana vändpunkter har du iakttagit i vuxenarbetet? 

 

4. Hur ser du på en utveckling av de frivilligas roll? 

 

5. Hur hittade du Messy Church? 

 

6. Hur ser relationen ut mellan Messy Church och Missionsgemenskap? 

 

6. Hur väl möts Missionsgemenskapens och Messy Church värden? 

 

7. Är teologin i Messy Church i linje med evangelisk luthersk teologi? 

 

8. Har du läst resultaten från den första Messy Church och vilka tankar väckte de? 

 

9. Finns det någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 4 Intervjuguide med enskild intervju med prästen Liisa Kuusela på finska 

 

Haastattelurunko 14.3.2019 Hirvensalon kirkko  

Haastateltavana pappi Liisa Kuusela 

 

1. Kerro itsestäsi ja miten tulit Martin seurakunnan aikuistyöhön? 

 

2. Miten aikuistyö on aikanasi kehittynyt? 

 

3. Mitä käännekohtia aikuistyössä on ollut? 

 

4. Miten näet vapaaehtoisten roolin kehittymisen? 

 

5. Miten tulit törmänneeksi Messy Churchiin? 

 

6. Mikä on Messy Churchin ja missioyhteisön suhde?? 

 

6. Miten hyvin missioyhteisön ja Messy Churchin arvomaailmat kohtaavat? 

 

7. Onko Messy Churchin teologia linjassa ev.lut. teologian kanssa? 

 

8. Oletko tutustunut alustaviin tuloksiin ensimmäisestä Messy Churchistä ja millaisia 

ajatuksia ne herättivät? 

 

9. Onko jotain mitä haluat lisätä? 
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Bilaga 5 Frågorna till Missionsgemenskapens ledargrupp på svenska och finska 

 

Frågorna 16.5. till Missionsgemenskapens ledargrupp (unilukkarit) för SWOT analys 

 

Vad är Missionsgemenskapens 

 

1. Styrkor? 

2. Svagheter? 

3. Möjligheter? 

4. Hot? 

5. Finns det någonting som du vill lägga till? 

 

På finska 

Kysymykset 16.5.2019 Unilukkareille SWOT-analyysiä varten 

 

Mitkä ovat missioyhteisön 

 

1. Vahvuudet? 

2. Heikkoudet? 

3. Mahdollisuudet? 

4. Uhat? 

5. Onko jotain mitä haluaisit lisätä? 
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Bilaga 6 Frågorna till Messy Church team på svenska och finska 

 

Intervjuram 2.5.2019 Hirvensalo kyrka 

Intervjuad är Messy Church team som individer. 

 

1. Berätta kort om dig själv, vem du är och vad du jobbar med! 

2. Hur kom du med i Messy Church? 

3. Är du annars aktiv i Missionsgemenskap? 

4. Hur många Messy Church har du deltagit i? 

5. Hur har Messy Church blivit känd för dig? 

6. Vad har du gjort i Messy Church? 

7. Vad är det bästa i Messy Church? 

8. Har du ytterligare något på ditt hjärta om Messy Church?  

 

Haastattelurunko 2.5. 2019 Hirvensalon kirkko 

Haastateltavana Messy Church tiimi 

 

1. Kerro itsestäsi lyhyesti, kuka olet ja mitä teet työksesi? 

2. Miten tulit mukaan Messy Churchiin? 

3. Oletko muuten aktiivinen missioyhteisössä? 

4. Monessako Messy Churchissä olet ollut mukana? 

5. Miltä Messy Church on sinusta tuntunut? 

6. Mitä olet tehnyt Messy Churchissä? 

7. Mikä sinun mielestäsi on parasta Messy Churchissä? 

8. Onko sinulla jotain muuta sydämelläsi Messy Churchiin liittyen? 

 


