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Abstract 

Bakgrunden till denna uppsats är Svenska kyrkans missionsansvar på biblisk såväl som på 

kyrkorättslig grund. Fokus ligger här på den närmission där församlingar hittar vägar att nå 

människor i sin närkontext idag. De församlingar som har studerats representerar olika 

traditioner i Svenska kyrkan: Furulundskyrkan i Partille och St:a Clara i Stockholm 

representerar lågkyrkligheten i Svenska kyrkan och den sistnämnda representerar även en 

starkt diakonal profil. Döderhults församling i Oskarshamn representerar svensk 

högkyrklighet och Allhelgonakyrkan i Stockholm representerar en liberalteologisk riktning. 

Just de här församlingarna har valts ut dels för att de är växande församlingar i Svenska 

kyrkan och dels på grund av sina olikheter. Detta är tänkt att på ett nyanserat och tydligt sätt 

belysa ämnet församlingsväxt i Sverige idag. Studien tar avstamp i den litteratur om 

församlingsväxt som finns på svensk mark för att sedan granska två påståenden i denna 

litteratur om vad som får en församling att växa. Stämmer det i var och en av de fyra 

församlingarna att: 1) det måste vara ”låga trösklar” in i kyrkan för att en församling ska 

kunna växa? 2) en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa? 

Genom att studera intervjuer med nyckelpersoner från var och en av församlingarna samt 

böcker skrivna av nyckelpersoner från församlingarna har denna studie sökt styrka eller 

falsifiera dessa två påståenden om vad som krävs för församlingsväxt. Hypotesen om vikten 

av låga trösklar har delvis kunnat styrkas. En ny mer specificerad hypotes har i detta 

sammanhang kunnat formuleras: för att en församling ska kunna växa måste det vara låga 

trösklar in i kyrkan antingen för en stor specifik grupp eller generellt sett för alla människor i 

församlingens upptagningsområde. Studien pekar vidare även på vikten av frivilligarbete för 

att en församling ska växa. Hypotesen om nödvändigheten av ett tydligt Jesuscentrerat 

budskap för församlingsväxt har i den här studien däremot inte kunnat styrkas. Detta 

påstående har stämt in på Furulundskyrkan och St:a Clara kyrka men inte på de andra två 

församlingarna. Däremot har de andra två församlingarna möjligtvis kunnat ses vara bärare av 

varsitt annat tydligt budskap, vilket gjort att en alternativ hypotes har kunnat formuleras: för 

att en församling ska växa måste den ha ett tydligt budskap. Det har dock inte kunnat styrkas 

att detta tydliga budskap måste vara just Jesuscentrerat. 

Nyckelord: mission, församlingsväxt, frivilligarbete, låga trösklar, Jesuscentrering, St:a Clara 

kyrka, Döderhults församling, Furulundskyrkan, Allhelgonakyrkan, Carl-Erik Sahlberg, 

Fredrik Modéus, Anders-Petter Sjödin, Olle Carlsson, Leif Norrgård. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många delar analysen att Svenska kyrkan idag står vid ett vägskäl. Under det senaste seklet 

har stora samhällsomvälvande processer ändrat hela vårt sätt att leva och förhålla oss till 

varandra, till samhället och inte minst till de religiösa institutionerna. Många menar att kyrkan 

som institution inte riktigt har förmått hänga med i processen även om många aktivt arbetar 

för att hitta vägar in i det tjugonde århundradet. Mycket pekar i detta sammanhang på att det 

inte är människors andliga längtan eller behov av religionens hjälp för att förstå sina liv som 

har minskat. Istället tyder mycket på att det finns ett stort glapp mellan det som efterfrågas 

och det kyrkan erbjuder.  

I ett sådant kritiskt läge för kyrkan ter det sig intressant och viktigt att betona kyrkans 

missionsansvar. Matteusevangeliets avslutande kapitels missionsbefallning finns återspeglat i 

Svenska kyrkans kyrkoordning där det står att ”Församlingens grundläggande uppgift är att 

fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.1 Det finns ett till synes 

stort behov av att börja tala om och tänka kring uppdraget att bedriva mission i Svenska 

kyrkan idag. Ofta tycks det dock glömmas bort, ses som en integrerad del av församlingens 

andra uppgifter eller rent av avfärdas som något passé som kyrkan inte längre vill ha med att 

göra. Kanske handlar det om bilden av mission som en del av kolonialmakters förtryck under 

gångna tiders utlandsmission. Kanske handlar det om att hitta nya vägar att nå människor utan 

att för den skull ha ett uppifrånperspektiv där kyrkan står som den som har alla svaren och ska 

se till att alla andra förstår. Få människor idag vill bli objekt för sådan mission. Men hur kan 

man då göra? Hur får man nya människor att hitta vägen in i kyrkans församlingar runt om i 

landet – för det är väl det mission (eller åtminstone närmission) handlar om?  

Den här studien vill lyfta fram det som i Sverige har skrivits om växande församlingar för att 

undersöka vad man där menar är kännetecknande för en församling som växer och således har 

hittat ett missionerande sätt att fungera på. Uppsatsens ambition är sedan att vidare undersöka 

giltigheten i de påståenden som denna litteratur föreslår genom att studera fyra växande 

församlingar i Svenska kyrkan och deras arbetssätt. Då ämnet församlingsväxt i Sverige inte 

                                                           
1 Kyrkoordning 2013 med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, ny uppdaterad uppl., 2 kap. 1 §. 
Stockholm, Verbum. 
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varit föremål för mycket forskning ter det sig som relevant att på detta sätt pröva några av de 

påståenden som hittills gjorts om hur en församlings väg till växt kan se ut. 

1.2 Syfte och hypoteser 

Syftet med uppsatsen är att pröva den svenska litteratur som finns i ämnet församlingsväxt 

och dess påståenden om vad som får en församling att växa mot fyra växande församlingar i 

Svenska kyrkan och deras arbetssätt. Genom att studera fyra sinsemellan tämligen olika 

församlingar i Svenska kyrkan är förhoppningen att denna studie ska kunna antingen falsifiera 

eller korroborera två hypoteser om församlingsväxt: 

1) För att en församling ska växa måste det vara ”låga trösklar” in i kyrkan 

2) För att en församling ska växa måste den ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap 

De här två hypoteserna har alltså valts ut bland de påståenden som finns om vad som får en 

församling att växa i den svenska litteraturen om församlingsväxt. Hypoteserna har medvetet 

formulerats relativt öppet för att kunna omfatta de tre olika författarnas mer specifika 

påståenden. Innebörden i de olika författarnas påståenden samt denna studiens definition av 

dem kommer att framgå i kapitel fyra och sex. 

1.3 Material, metod och avgränsningar 

Denna studies huvudmaterial består av två kategorier: för det första det material ur vilket de 

två hypoteserna hämtats och för det andra materialet om de fyra församlingar som 

hypoteserna prövas mot. 

Den första kategorins material är framförallt Fredrik Modéus bok Längta efter liv – 

församlingsväxt i Svenska kyrkan och Klas Eriksson och Cahtrine Nygrens bok Växande 

församlingar i Sverige där växande frikyrkoförsamlingar studeras. Tillsammans ger de en bild 

av mönster i växande församlingar i Sverige. Till denna bild kommer även Carl-Erik 

Sahlbergs bok Längtan efter liv – spår av en levande kyrka genom tvåtusen år som ger en 

historisk bild av drag som historiskt kännetecknat växande församlingar. Dessa tre böcker 

utgör grunden för den här studien då det är här som de två hypoteserna som studien prövar har 

hämtats.  

De två hypoteser som denna uppsats har som ambition att pröva har hämtats från de här tre 

rösterna som finns inom ämnet församlingsväxt i Sverige idag. Det har självfallet gått att ana 
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fler gemensamma påståenden om vad som får en församling att växa än endast de två som 

valts ut. Frågor om vilken typ av ledarskap som utövas i växande församlingar och frågor om 

vilken medvetenhet man har om en krissituation i församlingen är exempel på frågor som 

hade kunnat lyftas i denna studie. Begränsningar är dock nödvändiga och därför får det bli 

någon annans uppgift att vidare studera andra påståenden om vad som får en församling att 

växa än just de som här har valts ut. Denna studie har frågan om låga trösklar in i kyrkan samt 

vikten av ett tydligt Jesuscentrerat budskap i fokus. 

Den andra kategorins material utgörs av böcker om vardera av de fyra växande 

församlingarnas verksamhet och teologi samt intervjuer med nyckelpersoner i dessa 

församlingar. De växande församlingar som här studeras är Döderhults församling i 

Oskarshamn, Furulundskyrkan i Partille (Göteborg), St:a Clara kyrka i Stockholm samt 

Allhelgonakyrkan i Stockholm. Urvalet av församlingar utgick från de trettiofem växande 

församlingar2 som Modéus studerat. Av dessa församlingar identifierades ett antal som det 

gick att finna litteratur om. Av de församlingar som då kunde urskiljas valdes fyra 

församlingar ut som representerade delvis olika kyrkliga traditioner samt en viss geografisk 

bredd. Litteraturen om de här församlingarna samt de semi-strukturerade3 intervjuer som 

Modéus genomförde under 2008 med nyckelpersoner i församlingarna är det material som 

information om de här församlingarna huvudsakligen hämtats ur. 

Nyckelpersonerna i de fyra studerade församlingarna är Leif Norrgård, Anders-Petter Sjödin, 

Carl-Erik Sahlberg och Olle Carlsson. De är fyra av de trettiofem nyckelpersoner i växande 

församlingar i Svenska kyrkan som Fredrik Modéus har intervjuat. Det är även de här fyra 

personerna (samt två medförfattare) som har skrivit böckerna om arbetet i de församlingar där 

de verkar, vilka vid sidan om intervjuerna utgör en del av materialet om de fyra växande 

församlingarna i Svenska kyrkan som denna studie belyser. Det är således främst de här 

personernas bild av arbetet i församlingarna och den bakomliggande teologin som återspeglas. 

Till bilden av arbetet i Furulundskyrkan kommer några intervjuer av församlingsmedlemmar 

ur Alexander Hagerius bok Människor som tror. Av de fyra nyckelpersonerna är endast Leif 

Norrgård kyrkoherde och övriga har arbetsledande funktion i den kyrka det handlar om även 

om detta är en del av en större församling. Det ska även påpekas att sedan såväl böckerna 

publicerades som intervjuerna genomfördes, så har två av de här personerna gått i pension och 

en av dem har bytt tjänst. Leif Norrgård och Carl-Erik Sahlberg har gått i pension och Olle 

                                                           
2 Fredrik Modéus, Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan (Stockholm: Verbum, 2009), 22-23. 
3 Ibid., 24. 
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Carlsson har blivit kyrkoherde i Katarina församling (som Allhelgonakyrkan är en del av). 

Anders-Petter Sjödin är fortfarande präst i Furulundskyrkan, men har skiftat fokus i sitt arbete 

från Furulundskyrkan till den nystartade Öjersjökyrkan som är ett utflöde av församlingslivet 

i Furulundskyrkan.4 

En aspekt av valet av material för denna studie som är värt att belysa är att den litteratur som 

stått att finna om församlingsväxt i Sverige inte är strikt vetenskaplig. Modéus är tydlig med 

att hans bok Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan är ett argumenterande och 

personligt debattinlägg om församlingsväxt i Svenska kyrkan och inte främst en redovisning 

av resultatet på en empirisk undersökning.5 Inte desto mindre grundar sig hans debattinlägg 

om växande församlingar på ett omfattande arbete med att studera trettiofem växande 

församlingar i Svenska Kyrkan och utgör som han själv utrycker det ”ett unikt tidsavtryck när 

det gäller församlingsväxt i Svenska kyrkan”6. Inte heller Sahlbergs bok Längtan efter liv – 

spår av en levande kyrka genom tvåtusen år eller Eriksson och Nygrens Växande 

församlingar i Sverige är strikt vetenskapliga studier. Den sistnämnda baseras dock på en 

uppsats framlagd vid Teologiska Högskolan i Stockholm 2002.7 Vidare är Sahlberg förutom 

präst också teologie doktor och forskare i kyrkohistoria och missionskunskap och hans bok 

Längtan efter liv – spår av en levande kyrka genom tvåtusen år bygger på 

prästmötesavhandlingen Budskapets väg från 1988.8 Trots att valet av material kan öppna sig 

för vetenskaplig kritik har bedömningen gjorts att då det är det här materialet som finns till 

hands om församlingsväxt i Sverige så är det relevant att använda sig av för vidare studier. 

1.4 Disposition 

För att ge en bild av ämnet församlingsväxt sker inledningsvis en kort presentation av ämnet 

och dess historik i Sverige och utomlands. Sedan följer ett kapitel där de tre svenska röster 

som finns inom ämnet redogörs för. Först presenteras Sahlbergs bild av vad som historiskt 

sett har fått församlingar att växa. Sedan presenteras Eriksson och Nygrens bild av nio 

gemensamma drag för växande frikyrkoförsamlingar idag och slutligen presenteras Modéus 

sex teser för församlingsväxt i Svenska kyrkan. Med de här tre rösterna om församlingsväxt 

                                                           
4 Sjödin, Anders-Petter; präst i Furulundskyrkan. E-post-korrespondens 2013-04-24. 
5 Modéus, Länga efter liv, 21. 
6 Ibid., 24. 
7 Klas Eriksson och Cahtrine Nygren, red., Växande församlingar i Sverige (Sundbyberg: Svenska 
baptistförbundet, 2008) , 61. 
8 Carl-Erik Sahlberg, Längtan efter liv – Spår av en levande kyrka genom tvåtusen år (Göteborg: Trots allt, 1997), 
se särskilt s. 7-8. 



10 
 

som underlag formuleras sedan två hypoteser om vad som krävs för att en församling ska 

växa. Resten av uppsatsen handlar om att pröva de hypoteserna mot fyra växande 

församlingar i Svenska kyrkan. Denna uppgift angrips genom att till att börja med beskriva de 

här fyra församlingarna. När den allmänna bilden av dessa fyra församlingar har getts följer 

uppsatsens huvudkapitel där de två hypoteserna om församlingsväxt prövas mot de fyra 

församlingarna för att se hur väl var och en av dessa församlingar stämmer in på dessa 

påståenden – verkar just detta ha varit en del av vägen till växt för den här församlingen? 

Avslutningsvis presenteras ett slutsatskapitel där det konstateras om denna studie har kunnat 

styrka de två hypotesernas giltighet eller ej. 

1.5 Förtydliganden 

Ett förtydligande behöver göras. De fyra församlingar som studeras i denna uppsats benämns 

genomgående som församlingar trots att flera av dem egentligen är en gemenskap i och kring 

en kyrka som tillhör en församling bestående av fler kyrkor. Församling ska alltså i denna 

studie förstås som en gemenskap i och kring en kyrka och inte som den territoriella 

församlingen. Detta ordval motiveras av att gemenskapen i de här kyrkorna i samtliga fall i 

hög grad är fristående från den övriga församlingens verksamhet. Det skulle även förefalla 

något klumpigt att genomgående skriva ”församling/kyrka” och upprepade gånger behöva 

skilja på dessa trots att det i praktiken inte är någon större skillnad som är relevant för denna 

studie. Således betraktas till exempel Allhelgonakyrkan som en egen församlingsgemenskap 

trots att det egentligen är en kyrka som tillhör Katarina församling. På samma sätt menas när 

Döderhults församling omnämns i texten inte hela församlingen med alla dess distriktskyrkor 

utan framförallt gemenskapen i och kring huvudkyrkan i Döderhult. 
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2. Församlingsväxt – en presentation av ämnet 

2.1 Församlingsväxt utomlands 

Utanför Sveriges gränser har församlingsväxt länge varit ett begrepp som det har förts en 

diskussion kring. Det började med teologen Donald A. McGavran som lade grunden för 

ämnet Church Growth. Han verkade vid School of World Mission vid Fuller Theological 

Seminary och grundade sina tankar på de mönster han tyckte sig ha sett hos de församlingar 

som hade växt under hans tid som missionär i Indien. Med hjälp av samhällsvetenskapliga 

metoder ville man med denna kyrkoväxtforskning kartlägga den lagmässighet som missionen 

kunde tänkas följa. Den här skolan om församlingsväxt var normerande för det 

missionsstrategiska tänkandet under 1970- och 1980-talen och utmärktes av att man 

reflekterade kring tre områden: vikten av tydliga visioner, vikten av en realistisk 

omvärldsanalys samt konkreta strategier för att nå målen. Andra teologer som sedan följde i 

McGavrans fotspår var Peter Wagner och engelsmannen Eddie Gibbs.9 

Under 1980- och 1990-talen började kyrkoväxttraditionen att handla mycket om 

församlingsplantering (Church Planting) och runt om i världen hölls konferenser i ämnet. 

Församlingsplantering kan gå till på två sätt. Ett sätt är att en stor och fungerande 

gudstjänstfirande gemenskap avsätter några personer som får i uppgift att starta en ny 

gemenskap till exempel i ett nytt bostadsområde. Det andra sättet är att en sådan stor och 

fungerande gudstjänstfirande församling tar över en nedlagd eller nedläggningshotad kyrka 

och flyttar över en präst och ett antal gudstjänstfirare dit.10 Församlingen Holy Trinity 

Brompton i London är till exempel väl känd bland annat för sin församlingsplantering. Hela 

femton församlingar har tillkommit genom församlingsplantering som utgått från denna 

församling.11 

Förutom församlingsplantering har också begreppet cellkyrka (Cell Church) sedan 1990-talet 

varit viktigt i ämnet församlingsväxt. Cellkyrkotanken går ut på att en församling bärs upp av 

två ben: den gemensamt firade gudstjänsten samt tillhörigheten till en liten grupp. 

                                                           
9 Modéus, Längta efter liv, 50-52. 
10 Ibid., 54. 
11 Ibid., 56. 
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Missionstanken finns inbyggd i tanken med cellkyrkan då den lilla gruppen (cellen) alltid 

måste dela sig efter en period och på så sätt öppna upp för nya medlemmar.12 

England är särskilt värt att nämnas när man studerar församlingsväxt utanför Sveriges gränser, 

då det där förekommer mycket nyorienterande arbete med församlingsutveckling. Två 

personer har varit särskilt tongivande inom detta område i England: Eddie Gibbs, som redan 

nämnts som en av dem som följt i McGavrans fotspår, samt Robert Warrens. År 1984 utkom 

Gibbs med Ten Growing Churches, där han studerar gemensamma drag i tio växande 

församlingar i Church of England.13 

Robert Warren kan sägas vara en nyckelperson som skrivit flera böcker som har präglat 

diskussionen om församlingsväxt i England. Han har utkommit med boken Healthy Churches 

Handbook som är en handbok i församlingsväxt som faller tillbaka på en undersökning av 

tjugofem växande församlingar i Church of England. Tesen som han huvudsakligen driver är 

att kyrkan måste sluta gå i gamla hjulspår och börja se sig själv som en missionsformad kyrka 

(Mission Chaped Church). Hans tankar om möjliga vägar för en sådan missionsformad kyrka 

knyter delvis an till tankarna om kyrkoplantering, men framförallt handlar det om att kyrkan 

ska hitta nya och varierande uttrycksformer, så kallade Fresh Expressions of Church.14 

Exempel på sådana nya uttrycksformer kan vara cellkyrkor, cafékyrkor, 

församlingsplanteringar eller speciella sökarkyrkor.15 Det här arbetet har fått stort genomslag i 

Church of England, särskilt till följd av kyrkomötet (General Synod) 2004, där man 

reflekterade kring frågor om en missionsformad kyrka och olika uttryck för en sådan.16 Ett 

annat begrepp för de här nya uttrycksformerna är ”framväxande kyrka” (Emerging Church). 

Detta begrepp har under 2000-talet blivit det samlande begreppet för olika typer av nya 

församlingsformer. Framförallt verkar det användas i betydelsen profilerade och 

ungdomsorienterade församlingar.17 

Även den norska folkkyrkan har påbörjat ett aktiv arbete med vad de kallar 

Menighetsutvikling i folkekirken där de bland annat har haft arbetet i Church of England med 

Fresh Expressions of Church som förebild.18 Projektet Menighetsutvikling i folkekirken 

                                                           
12 Modéus, Längta efter liv, 57. 
13 Ibid., 52, 58. 
14 Ibid., 58-59. 
15 Ibid., 62. 
16 Ibid., 58-59. 
17 Ibid., 65. 
18 Erling Birkedal, Harald Hegstad och Turid Skorpe Lannem, ”Menighetsutvikling i folkekirken – Perspektiver fra 
et forsknings- og utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008-2011”, Luthersk kirketidende, no. 5 (2012), 104. 
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pågick mellan åren 2008 och 2011 och fungerade som ett samarbete mellan tio olika 

församlingar i Den norske kirke och Det teologiske Menighetsfakultet.19 Detta projekt har haft 

till uppgift att utveckla verktyg för församlingsutveckling som är praktiskt användbara i 

församlingar i den norska folkkyrkan.20 De fyra verktyg som man i detta arbete formulerat är:  

1) Att lyfta fram kyrklig och demografisk statistik – kanske finns det aspekter av just vår 

församlings lokala kontext som vi inte har sett eller glömmer att ta hänsyn till i 

församlingsarbetet? 

2) Inhämtande av folks erfarenheter av och förväntningar på den lokala församlingen genom 

att dela ut frågeformulär till folk i församlingen 

3) Samtalsintervjuer med människor med olika typ av och olika grad av anknytning till den 

lokala församlingen  

4) Skapa en tidslinje för den lokala församlingen där man på en stor plansch skriver upp 

punkter ur församlingens kollektiva minne. I denna process bjuds även andra aktörer i 

lokalsamhället in.21 

I det här arbetet betonas vikten av att som folkkyrka lyssna in människor och själva 

lyssnandet ses som viktigt i sig självt då man ser det som församlingens uppgift att vara 

lyhörd för sina församlingsbor.22 Det är alltså den territoriella församlingen som är fokus i 

församlingsutveckling enligt denna norska modell, vilket gör att man delvis avgränsar sig mot 

kyrkoväxttraditionen så som den har utvecklats i andra länder och traditioner där man inte har 

det territoriella församlingsbegreppet. I detta projekt ser man det istället som sin uppgift att 

finna en modell för församlingsutveckling som passar in i den egna folkkyrkotraditionen.23 

Här talar man om folkkyrkans unika position ”i brytpunkten mellan offentlig och privat 

sektor, präglad av samarbete mellan folkvalda organ, anställda av olika slag och frivilliga” 

(min översättning).24  Det projekt som till en början pågick mellan 2008 och 2011 löper nu 

vidare i en ny period mellan 2011 och 2014 där ytterligare tretton församlingar i Den norske 

                                                           
19 Birkedal, Hegstad och Skorpe Lannem, Menighetsutvikling i folkekirken – Perspektiver fra et forsknings- og 
utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008-2011, 104. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid., 105. 
23 Ibid., 103. Erling Birkedal, Harald Hegstad och Turid Skorpe Lannem, (red.), Menighetsutvikling i folkekirken – 
Erfaringer og muligheter (Oslo: IKO-Forlaget, 2012) , 20-21. 
24 Birkedal, Hegstad och Skorpe Lannem, Menighetsutvikling i folkekirken – Perspektiver fra ett forsknings- og 
utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008-2011, 103.  
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kirke deltar i projektet. Det är i det här sammanhanget relevant att betona hur hela projektet är 

under ständig utvärdering och därför görs förändringar av projektets verktyg och metoder allt 

eftersom nya erfarenheter lyssnas in under projektets gång.25 

Presentationen av ämnet församlingsväxt utanför Sveriges gränser handlar alltså till stor del 

om vad som har hänt och händer i USA, England och Norge. Den största undersökningen som 

gjorts i ämnet presenteras dock i boken Naturlig församlingsutveckling av tysken Christian A. 

Schwartz. Där presenteras resultaten av erfarenheter från över ett tusen församlingar i 

trettiotvå länder i fem världsdelar. Utifrån dessa erfarenheter arbetar Schwartz med att genom 

en nätverksstruktur av församlingar världen över rekrytera och stödja de församlingar som vill 

arbeta efter hans modell. Modellen går i korthet ut på att hitta en balans mellan åtta 

kvalitativa särdrag i församlingen. Dessa kvalitativa särdrag handlar om ett delegerande 

ledarskap, en gåvobaserad verksamhet där ledarna hjälper medlemmarna att identifiera sina 

gåvor, en hängiven andlighet, funktionella församlingsstrukturer, inspirerande gudstjänster, 

smågrupper, fokus på behov hos människor som inte är med i församlingen samt kärleksfulla 

relationer.26 

2.2 Församlingsväxt i Sverige 

I Sverige idag är det mest i frikyrkliga sammanhang som ämnet församlingsväxt har 

uppmärksammats. År 2000 introducerade Svenska Baptistförbundet Naturlig 

Församlingsutveckling (NFU) i Sverige. Genom Sveriges frikyrkoråd är flera svenska 

frikyrkoförsamlingar knutna till detta internationella nätverk för församlingsutveckling, 

Natural Church Development (NCD). Genom en gemensam hemsida finns en internetbaserad 

resursbank på www.forsamlingsutveckling.se. Förutom att genom hemsidan tillhandahålla 

information om NFU så utbildar man också handledare i metoden för att bistå församlingar 

som vill utvecklas enligt denna modell. Metoden går ut på att man gör en 

”hälsoundersökning” för att se hur församlingen mår. Därefter får man stöd till att starta en 

process efter NFU-modellen för att hjälpa församlingen att utvecklas.27 Detta är alltså en del 

av Schwartz internationella nätverk till främjande för församlingsutveckling. 

                                                           
25 Birkedal, Hegstad och Skorpe Lannem, Menighetsutvikling i folkekirken – Perspektiver fra et forsknings- og 
utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008-2011, 106. 
26 Modéus, Längta efter liv, 67-68. Snabbskola i Naturlig församlingsutveckling. E-bok. 
http://www.forsamlingsutveckling.se/nfu/snabbskola-i-nfu/ (Hämtad 2013-09-13). 
27 Snabbskola i Naturlig församlingsutveckling. E-bok. http://www.forsamlingsutveckling.se/nfu/snabbskola-i-
nfu/ (Hämtad 2013-09-13).  
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På initiativ av NFU i Sverige och Svenska Baptistsamfundet genomförde Klas Eriksson och 

Cahtrine Nygren 2008 en studie av 15 växande frikyrkoförsamlingar i Sverige. De kom fram 

till att det i de här femton församlingar finns nio gemensamma drag som de redogör för. 

Studien är den enda studien i sitt slag i Sverige och presenteras i ett kapitel för sig, då den är 

en av de tre undersökningar om församlingsväxt i Sverige som valts ut till denna studie.28 

Fredrik Modéus utkom 2009 med boken Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan. 

Där reflekterar han kring vad som kännetecknar en växande församling utifrån sina 

erfarenheter av trettiofem växande församlingar i Svenska kyrkan. Även denna bok är ett 

svenskt bidrag till förståelsen av vad som får en församling att växa och presenteras därför i 

ett kapitel för sig.29 

Utöver Eriksson och Nygrens och Modéus bidrag i den svenska diskussionen om växande 

församlingar, har också Carl-Erik Sahlberg ett intressant perspektiv att bidra med. I Längtan 

efter liv – spår av en levande kyrka genom tvåtusen år ger han ett historiskt perspektiv till 

tankarna kring vad det är som får en församling att växa. Han tycker sig genom historien ana 

en röd tråd av nio aspekter som varit viktiga där den kristna församlingen har växt.30 Även 

denna bok är ett svenskt bidrag till diskussionen om vad som får en församling att växa och 

presenteras därför även den i ett kapitel för sig. 

  

                                                                                                                                                                                     
Nätverk församlingsutveckling. Nätverket.http://www.forsamlingsutveckling.se/natverket/ (Hämtad 2013-09-
13). Nätverk församlingsutveckling. NFU. http://www.forsamlingsutveckling.se/nfu/ (Hämtad 2013-09-13). 
28 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, se särskilt s. 5. 
29 Modéus, Längta efter liv, 20-21. 
30 Sahlberg, Längtan efter liv, 13-15. 
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3. Tre svenska röster om församlingsväxt 

3.1 Carl-Erik Sahlberg – historiska perspektiv på församlingsväxt 

Carl-Erik Sahlberg skriver i Längtan efter liv – Spår av en levande kyrka genom tvåtusen år 

om vad han själv kallar ”missionshistoriens nio lagar”.31 Han menar att när man studerar vad 

det är som genom missionshistorien fått den kristna församlingen att växa så kan man skönja 

nio faktorer som var och en på något sätt varit en del av framgången. Han gör nerslag i den 

kristna kyrkans historia genom tvåtusen år och har då särskilt valt att illustrera de nio 

faktorerna för församlingsväxt genom att belysa fyra olika delar av den kristna historien: 

urkyrkan, den irländska missionen under tidig medeltid, jesuitordens mission under 1500 till 

1600-talet samt den pietistiska världsmissionen under 1700-talet. Vidare delar Sahlberg in 

missionshistoriens nio lagar i tre kategorier som han kallar närheten, linjen och resurserna. 

Uppställningen nedan illustrerar missionshistoriens nio lagar indelade i dessa tre kategorier: 

 

NÄRHETEN 

1. Församling - En kyrka som präglas av ”låg tröskel” och öppenhet för alla slags människor. 

2. Tjänande - Församlingen visar omsorg om människor i nöd. 

3. Gemenskap - Församlingen erbjuder en kärleksfull gemenskap. 

LINJEN 

4. Budskap - Förkunnelsen präglas av ett rakt och lättförståeligt budskap om Jesus. 

5. Livsstil - En livsstil präglad av renhet, rättfärdighet och helighetslängtan. 

6. Vittnesbörd - Beredskap och villighet att lida för sin övertygelses skull. 

RESURSERNA 

7. Bön - En kyrka som söker sig inåt till bönen, bibeln, sakramenten och gudstjänsten. 

8. Evangelisation - En kyrka där var och en är ett vittne. 

9. Kraft - Öppenhet för den Helige Ande och hans kraftgärningar. 32 

 

                                                           
31 Sahlberg, Längtan efter liv, 80-81. 
32 Ibid., 14-15. 
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Närheten 

Sahlberg poängterar hur viktigt det är att en kyrka som vill växa uttrycker en generös och 

kärleksfull attityd mot människor. De konkreta uttryckssätten för denna generösa närhet och 

kärlek ser han i begreppen ecklesia, diakonia och koinonia. Närheten menar han manifesteras 

i församlingen, i tjänandet och i gemenskapen. Genom den kristna historien tycker han sig 

finna belägg för hur låga trösklar in i församlingen, en tjänande omsorg om människor samt 

en församling där det finns en kärleksfull gemenskap, är gemensamma faktorer för kristna 

församlingars växt.33 Särskilt pekar han på vikten av att den som vänder sig till kyrkan när 

hon befinner sig i en kris i livet upplever att församlingen är öppen för alla och att det är en 

låg tröskel in i kyrkan.34 Vidare menar Sahlberg att öppenheten och den kärleksfulla attityden 

är särskilt viktig för de människor som har ett lågt människovärde i andras ögon.35 

Linjen 

Sahlberg menar också att det är viktigt för en församling som vill växa att man har en tydlig 

identitet och ett tydligt budskap. Detta menar han gestaltas genom kerygma, praxia och 

martyria.36 

I detta resonemang pekar Sahlberg på att där kyrkan har vågat bära fram ett rakt och 

lättförståeligt budskap (kerygma) där har kyrkan också växt och fördjupats. Han menar vidare 

att detta tydliga budskap som de växande församlingarna genom historien burit på alltid har 

varit Kristocentriskt. Såväl den tidiga kyrkan, den irländska och jesuitiska missionen som 

pietismen menar han på ett tydligt sätt ställde Jesus i centrum för sin förkunnelse.37 Likaså 

pekar Sahlberg på att 1900-talets framgångsrika pingströrelse bär på en Jesuskoncentration 

”av så ensidig art att somliga kan finna den närmast chockerande”.38 Som en förlängning av 

tesen att en tydlig förkunnelse av Jesus får en församling att växa, hävdar Sahlberg att man på 

sex olika sätt bör öka Kristusmedvetenheten i våra församlingar:  

1) Omvändelsen till Kristus måste lyftas fram starkare  

2) Människor bör få tillfälle att avgöra sig för Kristus  

3) Det behövs fler tillfällen i gudstjänsten att lovprisa Jesus  

4) Alla verksamhetsformer måste ha som underliggande mål att lyfta fram Jesus  

                                                           
33 Sahlberg, Längtan efter liv, 15-54. 
34 Ibid., 28. 
35 Ibid., 17. 
36 Ibid., 50, 70, 80. 
37 Ibid., 55-56. 
38 Ibid., 63. 
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5) Vi måste i dialogen våga stå för Jesu unika karaktär 

6) Utbildningen av präster och pastorer bör ha en Kristuscentrerad inriktning där den 

personliga tron aktualiseras.39 

Missionshistoriens femte lag i Sahlbergs framställning handlar om de kristnas livsstil 

(praxia). Den tydliga linjen och det raka och lättförståeliga budskapet visar sig i denna 

reflektion förutom i vad de kristna förkunnar även i hur de lever. Sahlberg tycker sig genom 

kristendomens historia kunna se hur kyrkan växt och fördjupats när dess representanters 

livsstil präglats av renhet, rättfärdighet och helighetslängtan. Speciellt belyser han frågor som 

alkoholkonsumtion, sexualmoral och pengars makt över människor.40 

Förutom förkunnelsen och livsstilen pekar Sahlberg ut vittnesbördet (martyria) som en viktig 

del av den tydliga och raka linje som en församling behöver ha för att kunna växa. Han menar 

att man kunnat se att där kyrkan genom historien varit beredd att lida för sin övertygelses 

skull, där har den kunnat växa och fördjupas. Liksom den tidiga kristna kyrkan växte i 

förföljelsetider, spårar han samma tendens genom hela kyrkans historia. I detta sammanhang 

pekar han särskilt på mönstret från urkyrkan när han skriver om hur metodismens grundare 

John Wesley vann anhängare genom att folk såg hur han blev förföljd och sättet varvid han 

mötte sina motståndare på.41 Vad gäller den svenska kontexten kritiserar Sahlberg kyrkan för 

att undvika martyrskap genom att se för mycket till vad människor vill ha och för lite till vad 

Gud vill ha av oss. Han menar att kyrkan skulle må bra av en tydligare kristen identitet och 

representanter som vågade bli impopulära för sin tros skull, då erfarenheten från historien 

pekar på att den sortens martyrskap har lett till kyrkans växt.42 

Resurserna 

Den sista kategorin av Sahlbergs missionshistoriska lagar handlar om de resurser som han 

menar att de kristna har att ge av till sig själva och till andra i församlingens tjänst för att den 

ska växa. Dessa resurser menar han är bönen (liturgia), evangelisationen (missio) och kraften 

(dynamis).43 

I begreppet liturgia inkluderar Sahlberg bönen, bibeln, sakramenten och gudstjänsten. Han 

menar att kyrkan har växt och fördjupats där den sökt sig inåt genom dessa fyra delar av det 

                                                           
39 Sahlberg, Längtan efter liv, 66-69. 
40 Ibid., 70-80. 
41 Ibid., 80-86. 
42 Ibid., 89-90. 
43 Ibid., 93, 99, 105. 
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kristna livet.44 Man kan enligt Sahlberg inte nog betona vikten av bön för det kristna livet. 

Han citerar Dr Peter Kuzmic, föreståndare för ett teologiskt institut i Zagreb: ”Varje analys av 

församlingstillväxten som inte kan identifiera bönen som den viktigaste enskilda orsaken till 

växten är ett misslyckat projekt”45. Han menar vidare att såväl församlingsväxtforskare från 

utlandet som erfarenheten från växande församlingar i Sverige ger samma bild av att bedjande 

församlingar växer.46 

När det gäller vikten av en evangeliserande kyrka betonar Sahlberg ”lekfolkets apostolat”47. 

Han betonar att man i urkyrkan som kristen automatiskt var en missionär och att det 

framförallt var på ett personligt sätt i den privata sfären som missionen pågick. Han pekar 

också på evangeliets framgång i Sydamerika som ett resultat av att man där lyckats mobilisera 

sina medlemmar för evangelisation.48 

Den sista faktorn för församlingsväxt som Sahlberg tycker sig ha funnit i kristendomens 

historia är den Helige Andes kraft. Han menar att kyrkan har växt och fördjupats där den haft 

en öppenhet för den Helige Ande och Hans kraftgärningar.49 Han hänvisar till Nya 

Testamentets tydliga budskap om hur Anden gavs till människor och gav dem kraft i sina 

uppdrag: ”de första kristna visste att evangeliet är inte bara sanningen om Gud, det är också 

kraften från Gud”.50 Han illustrerar bland annat detta med den starkt växande Mekane Yesus-

kyrkan i Etiopien. I en undersökning om vad det var som lockat människor i Etiopien att bli 

kristna ska det vanligaste svaret enligt Sahlberg ha varit att det var Guds kraft uttryckt i 

helande och mirakel som hade gjort starkast intryck.51 

3.2 Eriksson och Nygren – församlingsväxt i femton svenska 

frikyrkoförsamlingar 

Från frikyrkligt håll har gjorts en studie om vad som kännetecknar 15 växande 

frikyrkoförsamlingar i Sverige. Genom intervjuer med församlingarnas pastorer, enkätfrågor 

till sjuttiofem personer som kommit till tro från en icke-kristen bakgrund och blivit 

                                                           
44 Sahlberg, Längtan efter liv, 93. 
45 Ibid., 96-97. 
46 Ibid., 97. 
47 Ibid., 102. 
48 Ibid., 100-102. 
49 Ibid., 106. 
50 Ibid., 109. 
51 Ibid., 116-117. 
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medlemmar i dessa församlingar samt seminarium med de medverkande pastorerna, har man 

sett vissa gemensamma drag i dessa 15 församlingar.52 

De gemensamma dragen för de här växande församlingarna har kunnat presenteras i nio 

punkter: 

1. Vägskälet 

Medvetenhet om att församlingen befinner sig i kris. Församlingarna har på olika sätt känt att 

de har nått vägs ände och känt sig manade att starta om på nytt. Man har medvetet valt att 

skifta fokus i församlingens liv och verksamhet. Det har kunnat handla om konflikter, 

ekonomiska problem, uppsägningar, förlust av viktiga lokaler etc. Tre faktorer har verkat vara 

viktiga för att vända krisen till något positivt:  

1) insikt om att en förändring krävs. 

2) vilja och mod att i praktiken våga pröva något nytt.  

3) vilja och mod att släppa fram visionära ledare.53 

2. Relevant verksamhet med utåtriktad attityd 

De femton församlingarna har enligt Eriksson och Nygren fyra gemensamma 

verksamhetsformer: gudstjänst, smågrupper, diakoni och Alpha-kurser. Flera pastorer har gett 

uttryck för att särskilt gudstjänsten och smågrupperna är de två ben som församlingen vilar 

på. Utöver det hade församlingarna väldigt olika utbud av verksamhet. Vad de däremot hade 

gemensamt var attityden till sin verksamhet. Det verkar alltså inte enligt de fallstudier som 

Eriksson och Nygren bygger sin studie på vara så att man, utöver de fyra nämnda 

verksamhetsformerna, ska ha en viss typ av verksamhet för att församlingen ska växa. Istället 

verkar den röda tråden för de här femton växande frikyrkoförsamlingarna vara en attityd 

präglad av mångfald, bredd och olikheter snarare än likformighet. Mångfalden visar sig bland 

annat genom att många olika grupper av människor vad beträffar såväl ålder, social 

tillhörighet som nationalitet, finns representerade i församlingarna. Vidare menar Eriksson 

och Nygren att man i de här församlingarna verkar ha en utåtriktad attityd som gör att all 

verksamhet som församlingen erbjuder är utformad så att människor utan kristen bakgrund 

ska kunna känna sig hemma. Det tycks alltså vara så att man lyckas förmedla en slags 

                                                           
52 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 61-64.  
53 Ibid., 6-7. 
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kravlöshet och känsla av att man kan komma som man är i de här växande 

frikyrkoförsamlingarna.54 

3. Varm, öppen och välkomnande atmosfär  

Eriksson och Nygren menar sig i sina studier ha funnit att en av de i särklass viktigaste 

faktorerna för att en ny människa ska känna sig attraherad av en församling har med känsla 

och atmosfär att göra. Såväl i samtalen med pastorerna som i enkätmaterialet menar de att det 

framkom tydligt hur viktig atmosfären i församlingen är. På enkätfrågan ”Vad tyckte du var 

attraherande då du först kom i kontakt med församlingen?” ska en klar majoritet av de 

tillfrågade ha svarat att det hade med känslor av välkomnande, accepterande, öppenhet, värme 

och gemenskap att göra.55 

4. Vänskap  

Eriksson och Nygrens enkätmaterial visar att en klar majoritet av de som blivit medlemmar i 

församlingen och kommit till tro från en icke-kristen bakgrund anger att deras första kontakt 

med församlingen var genom någon de kände som berättade om kyrkan. Detta tyder på att 

församlingsmedlemmarna inte blivit så ”instängda” i kyrkans verksamhet att de inte har tid 

och ork att möta människor i andra sammanhang än kyrkans. Det skulle också kunna tyda på 

att kyrkans verksamhet på ett eller annat sätt känns tillräckligt öppen och relevant, även för 

den sekulariserade svensken. Detta torde göra att man vågar bjuda med sina icke-kristna 

vänner eller bekanta till församlingen.56  

5. Varm andlighet  

Det verkar enligt Eriksson och Nygrens material viktigt att den som kommer till församlingen 

upplever att där finns en varm och sann andlighet. Den andliga beröringen upplevs enligt 

studien starkast i bönen, lovsången, nattvarden och genom att lyssna på förkunnelsen. 

Eriksson och Nygren reflekterar över hur en varm andlighet hör ihop med ett teologiskt 

perspektiv och tycker sig se att det är när församlingen lever i sin identitet som en kyrka med 

Jesus och evangeliet i centrum samt är trofasta den identitet, den nisch om man så vill, som 

Gud gett till sin församling; då upplevs församlingens andlighet som varm.57 

                                                           
54 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 9-18. 
55 Ibid., 20-24. 
56 Ibid., 25-28. 
57 Ibid., 30-33. 
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6. Målmedvetenhet och betoning på missionsuppdraget 

I intervjuerna med församlingarnas pastorer menar Eriksson och Nygren att det tydligt 

framgår att ledarna har en hög teologisk medvetenhet. Det verkar dock variera om man 

förmedlar denna teologi utåt eller inte. I några församlingar är man duktiga på att förmedla 

sina visioner och mål, medan man i andra församlingar förvisso låter verksamheten präglas av 

visionerna men man kommunicerar inte dem utåt annat än som styrdokument för pastor och 

församlingsledning. Det viktiga verkar vara att det finns visioner och en målmedvetenhet och 

inte hur detta förmedlas. Eriksson och Nygren tycker sig också se att man i samtliga 

församlingar betonar missionsuppdraget som en del i sin visionära teologi.58 

7. Betoning på omvändelse  

De flesta av de femton undersökta församlingarna har alltid inbjudan till förbön och 

omvändelse i gudstjänsterna. Eriksson och Nygren konstaterar dock att det för de allra flesta 

verkar vara så att omvändelsen är en långsam och växande process snarare än något som sker 

plötsligt. Likväl noterar Eriksson och Nygren hur man i de här växande församlingarna tyckt 

att det är viktigt att ha ”omvändelsestationer” längs med vägen för den som vill. Det verkar 

vara så att man i de här församlingarna lyckas ha ett förhållningssätt som gör att människor 

känner sig fria att i lugn och ro söka kristen tro utan att känna en press att de borde omvända 

sig.59 

8. Öppenhet för förändring och nya intryck  

Det fanns enligt Eriksson och Nygren genomgående en öppenhet för förändring och ny 

inspiration i de här växande församlingarna. Flera av församlingarna hade till exempel en 

medveten strategi som gick ut på att regelbundet ta emot besök utifrån samt låta 

församlingens ledare delta i konferenser och samverkan med närliggande församlingar. Det 

verkar alltså finnas en öppenhet för att lära sig nya perspektiv utifrån. Samtidigt ter det sig 

som att man kan kombinera detta med en tydlig struktur, långsiktiga mål och teologisk 

konsekvens.60 

9. En dynamisk och rikt utrustad pastor  

                                                           
58 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 34-36. 
59 Ibid., 38-41. 
60 Ibid., 42-43. 
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Det har enligt Eriksson och Nygren tydligt visat sig i studien att pastorn har haft stor 

betydelse för skeendet i de här församlingarna. Pastorerna har haft olika ledarprofil, men 

gemensamt för dem verkar vara att de på sina olika sätt tagit missionsuppdraget på stort 

allvar. Eriksson och Nygren påpekar dock hur långt ifrån alla stämmer in på schablonbilden  

av pastorn som är en utpräglad evangelist och entreprenör i en växande församling. Tvärtom 

så är flera av pastorerna mer åt det inåtvända och själavårdande hållet i sin ledarskapsstil. 

Hela spektret av personligheter verkar dock finnas representerat. Det gemensamma verkar 

alltså inte framförallt vara en viss karaktärstyp. Man kunde dock finna några gemensamma 

drag i de här pastorernas ledarskapsstil. De verkade alla utöva sitt ledarskap framförallt 

genom relationsbyggande och möjliggjorde på detta sätt för andra människor att tjäna i 

församlingen. Ledarskapet i de här femton växande frikyrkoförsamlingarna verkar alltså vara 

mer herdens än soloartistens och mer själavårdarens än entreprenörens.61 

3.3 Fredrik Modéus – församlingsväxt i trettiofem svenskkyrkliga 

församlingar 

Fredrik Modéus utkom 2009 med boken Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan. 

Där reflekterar han kring ämnet församlingsväxt och tycker sig se vissa mönster i de 

församlingar som växer. Han bygger sina reflektioner och påståenden på personliga 

erfarenheter som han samlat upp under många års intresse för vad det är som gör att en 

församling växer. Genom att under resor runt om i landet samtala med anställda, 

förtroendevalda och gudstjänstfirare om vilka församlingar de anser vara särskilt spännande 

för tillfället, valdes trettiofem växande församlingar i Svenska kyrkan runt om i Sverige ut 

som föremål för noggrannare studier. Erfarenheterna från de här samtalen, tillsammans med 

särskild hänsyn tagen till erfarenheterna från de trettiofem växande församlingarna, ligger till 

grund för en reflektion med vissa slutsatser kring vad det är som får en församling att växa.62 

Det måste dock påpekas att till skillnad från de andra författarna som skrivit om 

församlingsväxt som här redogjorts för, så vill Modéus ogärna skissera upp gemensamma 

drag hos de växande församlingarna för att så att säga söka efter ”receptet” på 

församlingsväxt. Istället vill han se sitt bidrag som en personlig reflektion kring några 

områden som han gjort bedömningen är värda uppmärksamhet när man studerar ämnet 

församlingsväxt. Det är alltså en mångfacetterad bild med många bottnar och många aspekter 

                                                           
61 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 45-47. 
62 Modéus, Längta efter liv, 20-21.  
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som går in i varandra som Modéus skisserar. I det följande följer ett försök att främst genom 

de sex teser som Modéus valt att kalla ”vetekornets lag” fånga upp något av det mest 

angelägna av de många reflektioner som boken erbjuder.63 

1. Startpunkten är en gemensamt firad gudstjänst 

Modéus tycker sig ha funnit att en gemensamt firad gudstjänst är av central betydelse om en 

församling ska växa. Det behöver vara angeläget för anställda och förtroendevalda att fira 

gudstjänst i församlingen om man ska kunna nå ut med att det även är angeläget för den som 

är ny. Gudstjänsten måste alltså vara ett naturligt centrum i församlingen och man får inte 

vara rädd för exklusivitet och av den anledningen inte våga forma en gudstjänstgemenskap.64 

2. Förändring börjar när människor hittar varandra 

Liksom Eriksson och Nygren tar Modéus upp vikten av en krismedvetenhet i församlingen. 

Man måste enligt honom inse att läget för Svenska kyrkan är bekymmersamt om man ska 

kunna åstadkomma en förändring. Här behöver man alltså se sanningen i vitögat och inse att 

det inte längre går att köra i gamla hjulspår. Ett tydligt drag i de trettiofem växande 

församlingar som Modéus studerat verkar vara att några personer tillsammans på detta sätt har 

vågat se sanningen i vitögat, insett att man befinner sig i en krissituation och tillsammans 

börjat samtala om vad det är man verkligen längtar efter. Man har börjat ställa de mest 

grundläggande frågorna om kyrkans identitet: Vad handlar allt om? Vad är kyrkan? I denna 

process betonar Modéus vikten av ett relationellt ledarskap där man är mån om att skapa en 

gemensam vision.65 Detta ligger i linje med det relationella ledarskap som även Eriksson och 

Nygren funnit i växande församlingar. 

3. Autenticitet är en nyckel till församlingsväxt 

Eriksson och Nygren pekade på vikten av en god atmosfär i församlingen. Modéus är inne på 

ett liknande spår och konstaterar att det är av yttersta vikt att de möten som sker i en 

församling är äkta och ärliga. Såväl gudstjänsten som relationerna inom församlingen och 

ledarens person måste kännas autentiska. Han menar vidare att detta är särskilt viktigt i den 

postmoderna kulturen där det sällan är någon som dröjer kvar vid något som inte känns sant 

och äkta. I detta sammanhang kritiserar han kyrkan för att ofta inte förstå att människor inte 

                                                           
63 Modéus, Längta efter liv, 74-75, 216. 
64 Ibid., 217-218. 
65 Ibid., 218-219. 
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letar efter intellektuella förklaringar utan efter äkta erfarenheter av det ordlösa. Han menar 

också att det måste ses som en av församlingens grundläggande uppgifter att bygga äkta 

relationer. Modéus menar vidare att liksom gudstjänster och relationer behöver vara 

autentiska i en församling så behöver också ledarskapet utövas på detta sätt. Församlingens 

ledare måste våga vara öppna med sina egna brister, sin egen sårbarhet och kamp och ha en 

äkta kärlek till kyrkan, det egna uppdraget och världen.66 

4. Klyftan mellan andligt och världsligt måste överbryggas 

I linje med tankarna om äkthet i församlingar menar Modéus att det också måste råda en 

öppenhet i en sund församling. Han menar i detta sammanhang att man måste kunna ta med 

sig sitt vanliga liv in i kyrkan. Allt måste få plats och inget behöva trängas undan. Det får inte 

råda en ”präktighetens stillastående begränsarkultur”67 i en församling. Det får inte finnas en 

viss kod för hur man ska klä sig, uppföra sig eller tro. I en sådan kultur menar Modéus att man 

skär av människors verkliga liv från församlingens liv och de båda världarna hamnar i 

alienation med varandra. För att församlingen ska må bra menar han istället att konststycket 

blir att vara en öppen tvivelkultur som ändå vågar ge svar. Vikten av öppenhet för att ta med 

sig det vanliga livet in i kyrkan menar han gäller även omvänt: det är viktigt att kunna ta med 

sig kyrkan hem i vardagen - det kristna livet måste ha med vardagen att göra för att vara 

relevant. Överbyggandet av klyftan mellan andligt och världsligt handlar enligt Modéus 

vidare om att föra in de mänskliga behoven av fest, skratt och glädje i den kyrkliga 

gemenskapen. Han menar att ska man dela liv med varandra i kyrkan så är det lika viktigt att 

sorgen får plats som att festen och glädjen får vara en gemensam källa till den slags 

gemenskap som är mänsklig och som vi längtar efter i alla våra relationer. Modéus tycker sig 

kunna se i de trettiofem församlingar han har studerat att man där på olika sätt är måna om att 

främja en andlighet för hela livet där klyftan mellan andligt och världsligt inte är för stor.68 

5. En församling måste leva kulturellt solidariskt - och fungera som motkultur 

Modéus menar att en livkraftig församling måste vara solidarisk med den kultur som 

människor lever i. Han argumenterar för att liksom Jesus levde nära människors verklighet 

ska kyrkan också göra det. Samtidigt måste kyrkan, liksom Jesus gjorde, visa på en vision om 

en annan väg också. I konkret handling anser han att kyrkan måste balansera mellan dessa 
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67 Ibid., 221. 
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poler. Ett konkret exempel på detta är hur en kulturellt solidarisk kyrka bejakar samtidens 

individualism genom att möta människor som individer samtidigt som man är en motkultur 

genom att visa på församlingen som gemenskap och kristet liv som gemenskapsliv. Modéus 

menar att många av nyckelpersonerna i de trettiofem växande församlingar som han studerat 

tänker på sitt ledarskap i de här termerna. De ser gemenskapen i form av relationer i små 

människonära enheter som centrala för sitt ledarskap, vilket tyder på ett ledarskap som 

bejakar såväl individualism som gemenskap då den lilla enheten både skapar gemenskap och 

förmår möta den enskilda individen.69 Såväl Modéus som Eriksson och Nygren har alltså 

funnit att den lilla enheten verkar vara av stor betydelse i de växande församlingar som 

studerats. 

6. Gränsöverskridandet är en del av kyrkans DNA 

Enligt Modéus finns det en rädsla för förflutna tiders typ av mission som maktmissbruk. Detta 

menar han gör att man värjer sig för att alls tänka i termer av mission i församlingar i Svenska 

kyrkan. I de trettiofem växande församlingar som Modéus studerat är det alltså symptomatiskt 

att man inte har några uttalade missionsstrategier samtidigt som man faktiskt har funnit sätt att 

kommunicera tro till nya människor, vilket de facto är mission. Några exempel på sådana 

strategier som används i de studerade församlingarna är: vänskapens mission, centrummission 

och konceptuell mission. Vänskapens mission handlar om att nya människor hittar vägar in i 

kyrkans gemenskap genom bekantskap med människor som redan är med och firar gudstjänst. 

Modéus skriver: ”proklamationens skräniga övertalningsstrategier är historia. Den tillitsfulla 

vänskapen är framtidens missionsfält”70. Med centrummission avses en strategi där man ser 

församlingens gemensamt firade gudstjänst som mission. Man satsar på den gemensamma 

gudstjänsten och betraktar denna satsning som mission. Modéus pekar i detta sammanhang på 

vikten av att anställda och förtroendevalda är med och firar gudstjänst. Den tredje strategin 

som används i de undersökta församlingarna är konceptuell mission. Det handlar om att 

erbjuda olika typer av vuxenvägar till tro. Det vanligaste konceptet för detta är Alpha, men 

även Vuxenkatekumenatet och Vuxendialog är vanligt förekommande koncept för att hjälpa 

den vuxne sökaren till kristen tro. Trots att de växande församlingar som Modéus studerat 

verkar ha hittat olika typer av missionsstrategier tycker sig Modéus alltså se att gemensamt 

                                                           
69 Modéus, Längta efter liv, 222-223. 
70 Ibid., 153. 



27 
 

för dem är att de alla på sitt sätt har hittat fungerande vägar att kommunicera tro till nya 

människor.71 

 

  

                                                           
71 Modéus, Längta efter liv, 152-157, 223-224. 
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4. Två hypoteser – två faktorer som krävs för 

församlingsväxt 

Ämnet församlingsväxt har kort introducerats och den litteratur som finns om detta ämne i 

Sverige har mer ingående redogjorts för ovan. Där har återfunnits olika påståenden om vad 

som krävs för att en församling ska växa. Några av påståendena är gemensamma. I den här 

studien har två av dessa gemensamma påståenden valts ut för närmare granskning. Nedan 

följer en kort beskrivning av dessa påståenden. 

Hypotes 1:  

För att en församling ska växa måste det vara ”låga trösklar” in i kyrkan 

Modéus skriver om att tröskeln mellan människors vanliga liv och församlingens liv 

måste vara mycket låg. Man måste kunna ta med sig sitt vanliga liv in i kyrkan. Det får 

inte råda en ”präktighet” som gör att livets brister inte får plats. Allt från olika tankar 

och tvivel till olika typer av kläder måste vara accepterat.72 

Eriksson och Nygren uttrycker en liknande slutsats genom att konstatera att de växande 

församlingarna verkar ha en utåtriktad attityd som gör att många som inte har en kristen 

bakgrund kan känna sig hemma i församlingen. Församlingarna lyckas med att förmedla 

en känsla av att man kan komma som man är. Människor i olika åldrar, av olika 

nationalitet och från olika sociala grupper, möts i de här församlingarna.73 

Utifrån sitt historiska perspektiv bekräftar även Sahlberg detta påstående. Kyrkan har 

växt när den har präglats av låga trösklar och en öppenhet för alla människor och då 

särskilt med betoning på öppenhet för de människor som har ett lågt människovärde i 

omgivningens ögon samt på de människor som vänder sig till kyrkan när de är i någon 

form av kris.74 

 

                                                           
72 Modéus, Längta efter liv, 221-222. 
73 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 9, 17.  
74 Sahlberg, Längtan efter liv, 17, 28.  
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Hypotes 2:  

För att en församling ska växa måste den ha ett tydligt Jesuscentrerat 

budskap 

Utifrån sitt historiska perspektiv menar Sahlberg att man kan se att kyrkan har växt där den 

vågat bära fram ett rakt och lättförståeligt budskap om Jesus.75 Som ett exempel på hur sådan 

Kristuscentrering kan se ut skriver han bland annat om hur man i den östafrikanska väckelsen 

sjunger om Jesus, vittnar om att Jesus frälser och predikar om Jesus, korset och blodet.76 Den 

typ av Jesuscentrering som det här handlar om är alltså den där de kristna dogmerna om bland 

annat frälsning och Jesu direkta närvaro i människors liv idag är centrala i det som sägs i 

bland annat vittnesbörd och förkunnelse. 

Eriksson och Nygren uttrycker även de en liknande slutsats utifrån sin studie av femton 

frikyrkoförsamlingar i Sverige. De menar att det finns ett samband mellan att en församling 

har en tydlig identitet som en kyrka med Jesus och evangeliet i centrum och att församlingens 

andlighet upplevs som varm och därmed attraherar mycket folk. Således kan en församling 

växa när man där sätter Jesus i centrum.77 

Även Modéus instämmer i vikten av att våga ge svar, även om han uttrycker sig något 

försiktigare än de andra författarna och inte heller betonar att budskapet måste vara just 

Jesuscentrerat. Han menar att det måste finnas utrymme för både frågor och svar i en sund 

församling. Det måste vara en ”tydlig trosmiljö” som vågar ge svar.78 Det måste dock 

tilläggas att Modéus inte betonar just tydligheten starkast utan snarare vikten av en ärlighet 

som rymmer andligt och världsligt, glädje, sorg, tvivel och svar på människors frågor och 

tvivel.79 

  

                                                           
75 Sahlberg, Längtan efter liv, 55. 
76 Ibid., 55-56. 
77 Eriksson och Nygren, Växande församlingar i Sverige, 30-33.  
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5. Fyra växande församlingar i Sverige 

I det här kapitlet är avsikten att ge en översiktlig beskrivning av de fyra församlingar som 

studiens två hypoteser om vad som får en församling att växa prövas emot. 

5.1 Döderhults församling i Oskarshamn 

Döderhults församling ligger i utkanten av Oskarshamn i nordöstra delen av Växjö stift och 

utgör ett eget pastorat.80 Oskarshamns kommun utgörs av ungefär tjugosju tusen invånare.81 I 

tjugoåtta år har Leif Norrgård, som nyligen pensionerats, varit kyrkoherde och ledande i 

församlingens utveckling mot något som skulle kunna kallas en sakramental folkkyrka och 

som tydligt faller inom svensk högkyrklighet.82 Församlingen består av Döderhults kyrka, 

Påskallaviks kyrka och Bockara kyrka. Döderhults kyrka är den huvudsakliga kyrkan i 

församlingen och de två senare är distriktskyrkor. Sedan 2010 ingår även Kristdala församling 

med en kyrka i Döderhults församling. Denna kyrka är liksom de två andra distriktskyrkorna 

belägen utanför Oskarshamn.83 I denna studie är det framförallt verksamheten i och kring 

huvudkyrkan i Döderhult som studeras. 

Församlingen har förutom kyrkoherde även tre anställda komministrar, en kyrkokamrer, en 

församlingshemsvärdinna, en kyrkoskrivare, tre församlingsassistenter, en organist, en 

musiker, två kantorer och sex kyrkvaktmästare. Tjänsterna är mestadels knutna till kyrkan i 

Döderhult och några av dem till distriktskyrkorna.84 Bland de boende på orten är många 

anställda på den lokala Scaniafabriken, på Oskarshamns kärnkraftverk eller inom 

tjänstesektorn.85 

                                                           
80 Församlingsinstruktion för Döderhults församling 2005. Döderhult, kyrkorådet, 3. Eniro. Döderhults 
församling. http://kartor.eniro.se/ (Hämtad 2013-09-27). 
81 Oskarshamns kommun. Oskarshamns historia. http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=290 
(Hämtad 2013-09-17). 
82 Leif Norrgård, kyrkoherde i Döderhults församling, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus, 1. Döderhults 
församling. När prosten tog avsked. http://www.minkyrka.se/doderhult/nar-prosten-tog-avsked/ (Hämtad 
2013-09-17). Borgehammar, Stephan (red.). Kyrkans liv – introduktion till kyrkovetenskapen, 3:e uppl. (Uppsala: 
Universitetstryckeriet, 2003) , 132-134. 
83 Församlingsinstruktion för Döderhults församling, 3. Nationalencyklopedin. Kristdala. 
http://www.ne.se/kristdala/231681 (Hämtad 2013-09-17).  
84 Döderhults församling. Kontakta oss. http://www.minkyrka.se/doderhult/kontakta-oss/ (Hämtad 2013-09-

17). 

85 Intervju med Leif Norrgård, 2. 
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Kännetecknande för församlingen är ett starkt deltagande i huvudgudstjänsten i form av 

söndaglig högmässa, ett sakramentalt medvetande samt stor musikalisk aktivitet. Varje 

söndag deltar ca 250 personer i Högmässan i Döderhults kyrka.86 Församlingen har även ett 

stort arbete med barn, ett stort ungdomsarbete och ett särskilt stort arbete bland tonåringar.87 

Enligt Norrgård är medelålders akademiker något överrepresenterade i församlingen, men i 

stort sett alla olika sorters människor återfinns i församlingen.88 Även bland de som inte är 

regelbundna gudstjänstfirare verkar kyrkan vara något som man räknar med på orten. Inte 

minst de många förrättningarna tyder på en stark lokal förankring.89 

Döderhults församling kan som redan nämnts kategoriseras som högkyrklig. Ett bärande 

element inom svensk högkyrklighet är synen på Svenska kyrkan som en lem i Kristi kropp i 

form av den världsvida kyrkan snarare än statens kyrka, fädernas kyrka, folkets kyrka eller 

Luthers kyrka.90 Denna utgångspunkt är tydlig i den teologi som Norrgård ger uttryck för i 

prästmötesavhandlingen Mer än Ord – liturgisk teologi och praxis från 1996. Där 

argumenteras för olika bruk i gudstjänsten utifrån katolsk praxis, hänvisning till det romerska 

missalet och till kristen tradition i allmänhet. Norrgård argumenterar till exempel för att 

altaret bör ses som en symbol för Kristus själv enligt ”allmänkyrklig syn”.91 

Gudstjänstfirandet och då särskilt det liturgiska gudstjänstfirandet verkar vara absolut centralt 

i den pastorala teologin i Döderhults församling. Söndagens gudstjänst ses som kyrkans 

primära uppgift och det som konstituerar själva kyrkan. Denna gudstjänsts väsen ses 

framförallt som bön och som den plats där erfarenheten av gudsmöte äger rum. Liturgin ses i 

detta sammanhang som bön i symbolform.92 Norrgård skriver: ”Kyrkan är den plats på 

jorden där relationen mellan Gud och människa ständigt förnyas genom gudstjänsten, där 

människan kan bli den hon är skapad till att vara”93. Denna gudstjänst består i huvudsak av 

liturgisk bön och mottagande av sakramenten. Tron ses alltså som avhängig av bön och 

eukaristi, vilka båda är gestaltade i gudstjänstens liturgi.94  
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88 Ibid., 2. 
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92 Byström och Norrgård, Mer än ord, 11, 18, 26-7. 
93 Ibid., 10. 
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Denna teologi låg till grund för det fokusskifte som skedde i början av Norrgårds tid som 

kyrkoherde i Döderhult. Man ville till exempel att fokus skulle ligga i kyrkan och inte i 

församlingshemmet och satsade mycket på att renovera kyrkan, utarbeta en såväl musikaliskt 

som liturgiskt väl genomförd gudstjänst samt lade mycket tid på att utbilda de i församlingen 

aktiva till medvetna gudstjänstmedarbetare. Samtidigt fick man lägga ned verksamhet som 

riktade sig till framförallt pensionärer för att frigöra resurser till detta arbete.95 

Samtidigt som man har en hög kyrkosyn och betonar vikten av gudstjänst, liturgi och eukaristi 

finns ett påtagligt jordnära och folkkyrkligt drag i Döderhults församling. Norrgård är mycket 

noga med att undvika ”sektstämpeln” över församlingen och vill gärna poängtera vikten av att 

sätta sig in i vanliga människors liv. Han menar till exempel att man inte bör lägga för mycket 

av kyrkans undervisning på kvällstid i veckorna då det inte kan begäras av ”vanligt folk som 

arbetar 7-17” att de ska ha tid och ork över. Istället ska man vara glad om de kommer till 

söndagens gudstjänst och därmed vara nöjd. Därför ska den nödvändiga kristna 

undervisningen rymmas i söndagens förkunnelse.96 Denna förkunnelse handlar hos Norrgård 

ofta om den vardagliga kallelsen och om hur människor fullgör sin kallelse genom att sköta 

sitt arbete. Han menar att det inte är genom stora väckelsekampanjer som den kristna 

människan fullgör sin kallelse att förvalta Guds skapelse, utan ”hon fullgör Guds kallelse när 

hon sköter skiftnyckeln på Scania och det måste hon kunna göra med stolthet över att Gud har 

kallat henne till arbete”.97 Vidare poängteras att ”När människorna i den här bygden kan se 

sina vanliga arbeten som något värdefullt, som den främsta kallelse som Gud har gett, då blir 

arbetet välgjort. Blir det inte himmel på jord blir det i varje fall ett slags embryo till en ny 

himmel och en ny jord. Att fullborda skapelsen är kyrkans uppgift”98.  

Även den liturgiska reflektionen präglas till viss del av denna folkliga teologi. Man har till 

exempel valt att inte använda sig av predikstolen i Döderhults kyrka då man anser att detta 

skulle medverka till en oönskad distans mellan präst och församling, som leder till att 

predikan blir ett slags soloframträdande som åhörs och bedöms av en mer eller mindre passiv 

församling. Man betonar i detta sammanhang en prästroll där personen underordnas 

funktionen, vilket också är en genomgående högkyrklig tanke.99 

                                                           
95 Intervju med Leif Norrgård, 1. Byström och Norrgård, Mer än ord, 69.  
96 Intervju med Leif Norrgård, 4. 
97 Ibid., 3. 
98 Ibid., 4. 
99 Borgehammar, Kyrkans liv, 132. Byström och Norrgård, Mer än ord, 94-5. 
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För att förstå hur man tänker i Döderhults församling så behöver också något nämnas om den 

kritik som dess kyrkoherde riktar mot Svenska kyrkan. Denna bakgrund är nödvändig då detta 

ger en bild av den kyrklighet man tar avstånd ifrån och således säger mycket om den 

kyrklighet som man istället vill tillhöra. En kritik som framförts är att man på många håll har 

tappat fokus på kyrkans primära uppgift att fira söndaglig gudstjänst och att kyrkan istället har 

blivit till en mångsysslare där gudstjänsten degraderats till en aktivitet bland många andra.100 

Det är på många håll inte självklart att kyrkligt anställda och förtroendevalda firar gudstjänst 

och detta, menar Norrgård, är kyrkans verkliga kris: ”Om människor inte längre firar 

gudstjänst upphör kyrkan att existera”.101 Norrgård vänder även skarp kritik mot den 

”pratande kyrkan” och menar att man måste sluta tro att man kan tala in tron i människor – 

det är mötet som för människor till Jesus och inte de många orden. Kyrkan bör istället göra 

vad den kan för att ändra den vanliga förståelsen av kyrkan som en plats där man förväntas ta 

ställning för kristendomens anspråk.102 Han uttrycker det som att ”församlingen samlas inte 

för att få information om Gud utan för att möta den närvarande Herren”103. Vidare menar 

han att det finns en vitt spridd felaktig prästsyn där prästen framförallt är lärare, kurator, 

religiös expert och allmän hjälpare. Istället anser han att prästens främsta uppgifter är att be 

med församlingen samt att förvalta nattvardsfirandet - de andra uppgifterna är sekundära.104 

Hur ska kyrkan då göra för att växa och uppfylla sitt missionsuppdrag enligt den teologi som 

utformats i Döderhults församling? Svaret ligger enligt Norrgårds synsätt helt i 

gudstjänstfirandet. Man måste enligt detta tankesätt satsa på lokalförsamlingens gudstjänstliv 

utifrån en förståelse av kyrkan som Kristi kyrka som konstitueras genom gudstjänsten. 

Gudstjänsten bör i linje med detta tankesätt utformas så att den blir en verklig mötesplats 

mellan människa och Gud.105 Det första steget för att genomföra detta menar Norrgård är att 

utgå från de regelbundna gudstjänstfirarna, även om de är få, och medvetandegöra dem om 

deras betydelse för liturgin och försöka ändra attityden så att de känner sig som deltagare och 

inte endast som åhörare. Först då menar Norrgård att sökande människor kan uppleva 

gudstjänsten och församlingen som trovärdig.106 

 

                                                           
100 Byström och Norrgård, Mer än ord, 11. 
101 Ibid., 69. 
102 Ibid., 15. 
103 Ibid., 99. 
104 Ibid., 201. 
105 Ibid., 28. 
106 Ibid., 70, 89. 
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5.2 Furulundskyrkan i Partille 

Furulundskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlands-

stiftelsen (EFS). Det innebär att kyrkan består av en lokal EFS-förening och samtidigt är en 

del av Partille församling i Svenska kyrkan. Detta innebär att man i Furulundskyrkan både har 

Svenska kyrkans kontaktytor genom bland annat dop, konfirmation, vigsel och begravning 

kombinerat med den lokala EFS-föreningens föreningsprofil med bland annat mycket 

frivilligengagemang.107 Furulundskyrkan är den enda samarbetskyrkan mellan EFS och 

Svenska kyrkan i Göteborgs stift och har funnits sedan den byggdes 2001.108  

Kyrkan är belägen i Göteborgs stift i Partille kommun i den östra delen av Göteborgs stad.109 

Med bil tar det femton minuter att köra dit från centrala Göteborg.110 Partille kommun har 

ungefär trettiosextusen invånare.111 Åldersgruppen tjugo- till trettioåringar är starkt 

representerad i församlingen och många församlingsmedlemmar har en annan kyrklig 

bakgrund än just EFS. De flesta församlingsmedlemmar kan sägas tillhöra svensk medelklass 

med högre utbildning, medan det inte är så många med missbruksproblematik eller med 

invandrarbakgrund i församlingen. Det verkar dock trots detta vara en relativt stor spridning 

på typer av människor som kommer till Furulundskyrkan.112 

Till församlingens personalstab hör tre präster, två församlingspedagoger, en diakon, en 

musiker, en vaktmästare, en lokalvårdare, fyra personer som arbetar med barn- och familjer 

samt en person som arbetar med församlingens kafé.113 Anders-Petter Sjödin är präst i 

Furulundskyrkan och är den som sedan starten 2001 varit anställd för tjänst i 

Furulundskyrkan. Sedan vintern 2012/2013 är han framförallt präst i Öjersjökyrkan som är 

”ett utflöde” av församlingslivet i Furulundskyrkan.114 Han har en bakgrund som missionär i 

Afrika, som inspiratör för OAS-rörelsen samt med en doktorsavhandling från Fuller 

                                                           
107 Alexander Hagerius, Människor som tror (Örebro: Marcus, 2009) , 115-116. 
108 Anders-Petter Sjödin, präst i Furulundskyrkan i Partille, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus, 1. 
109 Eniro. Partille. http://kartor.eniro.se/query?what=maps&search_word=&geo_area=partille&from= (Hämtad 
2013-09-17). 
110 Hagerius, Människor som tror, 114. 
111 Partille Kommun. Partille växer. http://www.partille.se/sv/Upptack-Partille/Partille-vaxer/ (Hämtad 2013-
09-17). 
112 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 4. 
113 Furulundskyrkan. Kontakta oss. http://www.furulundskyrkan.se/index.php/kontakta-oss (Hämtad 2013-09-
17). 
114 Sjödin, Anders-Petter; präst i Furulundskyrkan. E-post-korrespondens 2013-04-24. 
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Theological Seminary i Kalifornien.115 Samtliga anställda är anställda av Svenska kyrkan i 

Partille församling.116 

Sex år efter att kyrkan byggdes fick den byggas ut med hundra sittplatser då den visat sig dra 

till sig fler människor än den ursprungliga kyrkan kunde rymma.117 Sjödin uppskattar att 

mellan fem- till sexhundra personer mer eller mindre regelbundet deltar i församlingens 

gudstjänster och cirka hundra personer är engagerade som frivilligledare i någon av de många 

grupper som församlingen bedriver verksamhet i. Vid en gudstjänst är det vanligtvis tio till 

trettio frivilliga engagerade kring olika uppgifter.118 

Furulundskyrkan och EFS tillhör den lågkyrkliga traditionen inom svensk kyrklighet. Man har 

i denna tradition ett underifrån perspektiv på kyrkan, som ses som konstruerad av dess 

medlemmar och lekmän. De som är kritiska till denna kyrkosyn skulle kanske lite tillspetsat 

kalla denna kyrkosyn för ”en förening för religiösa angelägenheter”, medan den egna 

självbilden är en kyrka bestående av innerligt troende och engagerade människor som skapar 

kyrkan underifrån genom sitt engagemang och genom var och ens bidrag med sina specifika 

gåvor.119 Anders-Petter Sjödin betonar särskilt starkt i sin bok Sök Guds ansikte vikten av att 

arbeta med de nådegåvor som finns hos alla församlingsmedlemmar. Han ser detta som själva 

kärnan för att en församling ska kunna växa och säger att ”Ingen församling kommer att bli 

det den skulle kunna bli och vad den helige Ande har gett den kraft till att bli, innan den 

förstår de andliga nådegåvorna”.120 Enligt detta sätt att se på kyrkan är det den helige Ande 

som leder församlingen genom de individer som låter sig inspireras av Anden och lär känna 

sina andliga nådegåvor till tjänst för församlingen. När en församling växer ser man det 

följaktligen som ett resultat av Andens utgjutande i församlingen: ”det tycks vara så att 

praktiserandet av det allmänna prästadömet och användandet av hela spektret av andliga 

gåvor var en gemensam nämnare för växande kyrkor över hela världen”.121 

Sjödin menar att detta stämmer in på församlingen i Furulund. Att församlingen har kunnat 

växa sig så stor menar han beror på att man här tar människors andliga längtan på allvar, 

möter deras innersta behov och ger dem ordentlig andlig mat. Det är den ena ingrediensen till 

                                                           
115 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 1. 
116 Ibid. 
117 Hagerius, Människor som tror, 114, 134. 
118 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 1-2. 
119 Borgehammar, Kyrkans liv, 129. Intervju med Anders-Petter Sjödin, 2. 
120 Anders-Petter Sjödin, Sök Guds ansikte, Ny, rev. uppl. (Örebro: Libris förlag, 2012), 166. 
121 Sjödin, Sök Guds ansikte, 170. 
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framgångskonceptet enligt Sjödin och den andra menar han är att man arbetar med de andliga 

gåvorna. Man undervisar om dem och utgår ifrån dem för att hitta uppgifter till var och en i 

församlingen.122 

Utifrån denna utgångspunkt finner man hos Sjödin en stark kritik mot ”en kraftlös 

västerländsk kyrka” som han menar ignorerar Andens kraft och därmed sätter sig över både 

bibelns undervisning, kyrkofädernas praktik och nutida erfarenhet.123 Han menar vidare att det 

finns en stor andlig längtan i Sverige efter andlig förnyelse men att kyrkan i Sverige inte 

förmår svara till det behovet för att man har gått vilse bland utredningar, dokument och 

framtidsstudier istället för att passionerat älska Jesus och ”söka Guds ansikte” i bön.124  

Hur ska kyrkan då göra för att växa och uppfylla sitt missionsuppdrag enligt den teologi som 

utformats i Furulunds församling? Tankarna om mission är många och väl utvecklade i den 

teologi som Sjödin ger uttryck för. Han är noga med att poängtera att mission alltid börjar 

inifrån, som en simultan rörelse inåt mot Jesus som centrum, och utåt mot världen och 

mänskligheten.125 Missionen ses för övrigt som väldigt central, som något inneboende i Guds 

väsen och därför en självklar del av en kyrkas uppdrag.126 Vidare ser man mission både som 

yttre utlandsmission och som inre mission på hemmaplan. I sitt arbete med den yttre 

missionen har församlingen startat ett teologiskt utbildningsprogram i Tanzania och bidrar 

bland annat ekonomiskt till detta.127 Sjödin betonar i detta sammanhang hur viktigt det är att 

berätta om Jesus för de folk som ännu aldrig har hört talas om honom.128  På det lokala planet 

ser man bland annat arbetet med Alpha-kurser som en missionerande verksamhet där man når 

många nya människor som kommer för att de är nyfikna på kristen tro.129 I boken Sök Guds 

ansikte betonas också betydelsen av det Sjödin kallar oikos-evangelisation som går ut på att 

varje församlingsmedlem förmedlar en kontakt med församlingen och/eller den kristna tron i 

sin direkta bekantskapskrets. Detta är enligt undersökningar hänvisade till av Sjödin det i 

särklass mest effektiva sättet att missionera i närområdet.130 

 

                                                           
122 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 3. 
123 Sjödin, Sök Guds ansikte, 176. 
124 Ibid., 26, 72. 
125 Ibid., 220. 
126 Ibid., 224. 
127 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 5. 
128 Sjödin, Sök Guds ansikte, 367. 
129 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 6. 
130 Sjödin, Sök Guds ansikte, 253-4. 
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5.3 S:ta Clara kyrka i Stockholm 

St:a Clara församling ligger i Stockholms innerstad och har anor 800 år tillbaka i tiden då 

klarissor från Italien kom till Stockholm och byggde upp ett kloster. Som församling har St:a 

Clara existerat i ungefär 400 år, alltsedan Johan III lät bygga en ståtlig kyrka på den plats där 

klarissornas kloster legat före det revs under den svenska reformationen. Under 1900-talet 

skedde åter drastiska förändringar av villkoren för församlingen. Efter omvandlingen av 

Stockholms innerstad på 1960-talet, då gamla bostadskvarter revs, minskade befolkningen i 

St:a Clara församling drastiskt. Detta ledde till en omorganisation för 

innerstadsförsamlingarna under 1980-talet då St:a Clara slogs ihop med Jacobs församling 

och Storkyrkoförsamlingen och tillsammans bildade de istället Stockholms 

domkyrkoförsamling.131 

Mellan 1989 och 2012 har Carl-Erik Sahlberg varit präst i St:a Clara församling.132 

Församlingen har under denna tid växt från att vara en liten församling där ett 40-tal personer 

firade söndaglig högmässa och ett par tre personer kom på en veckogudstjänst till att bli en 

församling där en vanlig högmässa samlar omkring tvåhundra personer, där man har kontakt 

med cirka sjuhundra hemlösa och man i sitt uppsökande arbete på gator och torg möter 

uppskattningsvis hundratusen människor varje år. Vidare har man ett stort arbete med 

hemgrupper och många studiegrupper som kommer på besök.133 

Sedan 2009 är St:a Clara inte längre en del av Stockholms domkyrkoförsamling utan istället 

en självständig EFS-förening. Föreningen S:ta Clara kyrka hyr för en symbolisk summa St:a 

Clara kyrka av Stockholms domkyrkoförsamling mot att man ansvarar för det diakonala 

arbetet i St:a Clara distriktet. Samtliga anställningar och andra kostnader finansieras av 

föreningen som framförallt får sina intäkter genom kollekter. Man är också i hög grad 

beroende av frivilligarbete för sin verksamhet. Sedan 2011 får föreningen även intäkter från 

en second hand butik i södra Stockholm.134  

St:a Clara kyrka har alltså gått en ovanlig väg för en kyrkogemenskap i Svenska kyrkan: från 

en vanlig gemenskap inom en större församling som när den har växt har blivit helt 

                                                           
131 Carl-Erik Sahlberg, Nära plattan, nära altaret – livet i St:a Clara (Aneby: KM-förlaget, 2000), 13-16. 
132 Johannes Ottestig. Rekordstort pris till Carl-Erik Sahlberg. Dagen. 2012-11-23. 
http://www.dagen.se/nyheter/rekordstort-pris-till-carl-erik-sahlberg/ (Hämtad 2013-09-18). Sahlberg, Nära 
plattan nära altaret, 18. 
133 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 18, 81. 
134 St:a Clara kyrka. Om oss. http://www.klarakyrka.se/index.php/om-oss.html (Hämtad 2013-09-18). 
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självständig. Kanske är nästa steg den första församlingsplanteringen i Sverige? I intervjun 

som Fredrik Modéus genomförde med Carl-Erik Sahlberg 2008 verkar Sahlberg öppen för 

sådana tankar och säger att ”vi börjar bli så många nu att vi skulle vilja knoppa av oss till 

Storstockholm och skulle vilja släppa tjugo som går till någon församling som vill ta emot 

dem”.135 

De anställda i församlingen består i dagsläget av två präster, en diakon och en 

diakoniassistent, två ungdomsledare, en vaktmästare, en ansvarig för lärjungaskolan samt en 

ansvarig för ett kvinnoprojekt.136  

Upptagningsområdet är stort då många reser från andra delar av Stockholm för att delta i St:a 

Claras församlingsliv.137 Församlingen är dock något uppdelad i olika typer av människor 

som deltar i olika delar av församlingens verksamhet och gudstjänstliv. Av de regelbundna 

söndagliga gudstjänstfirarna är många studenter och högutbildade. Det är även den gruppen 

som i störst utsträckning finns med i hemgrupperna. Den verksamhet som finns under dagtid i 

veckorna besöks mest av sjukpensionärer och andra daglediga. Kyrkans uppsökande 

verksamhet på gator och torg är den del av församlingens liv där man bäst når ”de 

tilltuffsade”.138 Sedan man började sjunga och spela mer lovsång i högmässan fick man dock 

fler av de som var en del av kyrkans verksamhet men som inte deltog i söndagens högmässa 

att även komma dit.139 Det finns även en uttalad ambition om och strategi för att bygga broar 

för missbrukarna så att de ska ta sig från gatan och in i kyrkan. Kyrkan står bland annat öppen 

för alla under dagtid så att den som vill alltid ska kunna titta in. På diakoniexpedition i kyrkan 

kan man få hjälp med att ringa myndigheter, få matkuponger till stadsmissionen, få en biljett 

till ett natthärbärge eller tala med en diakon. Kaféet i den gamla sakristian fungerar också som 

en lättillgänglig plats inne i kyrkorummet. Även mer etablerade människor erbjuds vägar in i 

kyrkan bland annat genom orgelkonserter och företagsgudstjänster.140 

Det som församlingen blivit mest känd för är sitt diakonala arbete bland stadens hemlösa, 

missbrukare och prostituerade. Redan i början av utvecklingsarbetet med St:a Clara kyrka 

ville man visa att man var en diakonal församling genom att ha en tydlig diakoniexpedition i 

                                                           
135 Carl-Erik Sahlberg, präst i St:a Clara kyrka i Stockholm, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus, 5. 
136 St:a Clara kyrka. Kontakt och öppettider. http://www.klarakyrka.se/index.php/kontakt.html (Hämtad 2013-
09-18). 
137 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 82. 
138 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 4. 
139 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 3. 
140 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 48-49. 
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kyrkan och göra om sakristian till kafé. Som nästa steg i denna profilering började man att gå 

ut på prostitutionsgatan Malmskillnadsgatan med kaffe och bullar för att möta narkomaner 

och prostituerade.141 Sedan påbörjades ett samarbete med Korskyrkan (tillhörigt 

Örebromissionen) som hade en friggebod på Sergels torg, där många utslagna rör sig. Även 

där bjöd man på kaffe och bullar. Det tog enligt Sahlberg flera månader innan folk började 

titta in och sedan växte aktiviteten i friggeboden på Sergels torg explosionsartat. Med 

lovsångsmusik i högtalarna i bakgrunden fick man chansen att lära känna många av de 

missbrukare som rörde sig i trakten. Denna verksamhet höll på mellan 1992 och 1997. Sedan 

fick man inte längre tillåtelse att ha friggeboden på torget.142 För att ändå kunna fortsätta 

bedriva diakonal verksamhet på Sergels torg började man då istället att dela ut bröd skänkta 

från bagerier i närheten varje vardagsmorgon samt att varje dag mitt på dagen gå ut med en 

soppvagn på Sergels torg.143  

När Carl-Erik Sahlberg ska beskriva vad som kännetecknar St:a Clara talar han om att det 

finns en öppenhet. Kyrkan är öppen så att man under dagtid alltid kan komma in. Folk fikar 

tillsammans i kyrkan och innan högmässan kramar folk om varandra och pratar med varandra. 

Han menar också att församlingen präglas av en äkthet som kommer av att så många har en 

missbrukarbakgrund och har varit vana vid att manipulera och manipuleras. Därför finns det 

en väldig känslighet för vad som är äkta, vilket leder till en väldigt rak förkunnelse och 

kommunikation.  

Gudstjänsterna i St:a Clara församling kännetecknas av en blandning av karismatisk 

lågkyrklighet, med lovsång och förbön, och av traditionell svensk kyrklighet.144 Förkunnelsen 

i St:a Clara är starkt Jesuscentrerad och Sahlberg kritiserar de som vill göra kristen tro mer 

attraktiv genom att tala mindre om Jesus till förmån för en mer öppen gudsbild.145 Han talar 

om Anden som trivs bäst där Jesus är och hävdar att: ”Därför skall den kyrka, som vill ha 

mycket av Guds Ande, inte tala om Anden utan om Jesus”.146 Vidare jämför han en kyrka som 

inte undervisar om Jesus med en skola som bara sysslar med trivselskapande åtgärder och inte 

                                                           
141 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 36. 
142 Ibid., 36, 41, 47. 
143 Ibid., 48. 
144 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 2. 
145 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 73. 
146 Ibid., 95. 
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undervisar. Det ger ingen substans och på samma sätt kan enligt Sahlberg bara kyrkan skapa 

en gemenskap genom att berätta sin ”story” om Jesus.147 

5.4 Allhelgonakyrkan  i Stockholm 

I Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm har en stor gudstjänstgemenskap vuxit upp 

under de senaste tjugo åren som attraherar många som förut inte haft någon större kontakt 

med kyrkan. Man når särskilt personer i åldersgruppen tjugofem till femtiofem år. Många bor 

på Södermalm, men det finns också många som reser från andra delar av Stockholm för att 

delta i Allhelgonamässan. Sedan någon gång i början av 2000-talet har mässan varit fullsatt 

varje söndag, vilket innebär att mellan trehundra till trehundrafemtio personer deltagit. 

Allhelgonamässan firas numera tre gånger i veckan, vilket gör att nära tusen personer deltar i 

Allhelgonamässan varje vecka. Utöver just den gudstjänsten drar annan verksamhet kring 

Allhelgonamässan, såsom själavårdsgrupper, andakter, bibelsamtal, kaféverksamhet, 

verksamhetsgrupper med mera också mycket folk. Tillsammans uppskattas femtonhundra till 

tvåtusen besökare i veckan komma till Allhelgonamässan och den övriga verksamheten i 

Allhelgonakyrkan.148 

Allhelgonakyrkan tillhör Katarina församling och är en av fyra församlingar på Södermalm i 

Stockholm. Katarina församling består av Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan. I 

församlingen bor det drygt trettio tusen personer, varav ca 61 % är medlemmar i Svenska 

kyrkan.149 

Katarina församling som helhet har trettiotre anställda med varierande tjänstgöringsgrad. 

Dessa utgörs av kyrkoherde, förvaltningschef, nio präster, tre diakoner, tre organister, en 

församlingsmusiker, två pedagoger, en husmor samt tolv personer som utgör administrations- 

och servicepersonal. Verksamheten i Allhelgonakyrkan leds av Olle Carlsson som sedan 2009 

även är kyrkoherde i Katarina församling.150 

Stora arbetsinsatser görs av frivilliga i Allhelgonaverksamheten. Det är här värt att notera den 

förändring som Carlsson påpekar har ägt rum i Allhelgonakyrkan under åren som 

Allhelgonaverksamheten har funnits i större och mer organiserad form - från slutet av 1990-

                                                           
147 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 73. 
148 Else Blomgren och Olle Carlsson, Hej och välkommen till Allhelgonamässan (Stockholm: Verbum förlag, 
2009), 39-40, 124, 100-115. 
149 Församlingsinstruktionen 2010 Katarina församling, Stockholm, Stockholms domkapitel, 6. 
150 Ibid., 6-7. Olle Carlsson. Olle Carlsson. http://www.ollecarlsson.com/ (Hämtad 2013-09-27). 
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talet till idag.151 Allteftersom verksamheten har växt har det blivit svårare och svårare att 

upprätthålla idealet av en helt jämlik verksamhet där anställda inte har något företräde framför 

frivilliga och där alla är ett gemensamt ”vi” som bär upp verksamheten.152 

Från början utgjordes arbetslaget i Allhelgonakyrkan av en samordningstjänt, Carlssons 

prästtjänst och en stab av frivilliga medarbetare. Kring år 2009, när verksamheten varit igång i 

ungefär tio år, hade antalet anställda ökat i takt med att verksamheten i Allhelgonakyrkan 

ökat. Detta har enligt Carlsson gjort att frivilligas möjlighet att verka inom verksamheten har 

minskat och försvårats.153 Det verkar alltså vara så att det finns en viss konflikt mellan idealet 

av jämlikhet och den praktiska verkligheten där anställda får ett visst företräde framför 

frivilliga. 

Resan mot det som kom att bli Allhelgonamässan började 1994 med en bönegrupp som 

prästen Olle Carlsson initierade tillsammans med några vänner i Stockholm. Carlsson hade i 

flera år varit alkoholmissbrukare och var 1994 just hemkommen från ett behandlingshem där 

man tog sin utgångspunkt i Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Bönegruppen var 

inspirerad av Anonyma Alkoholisters principer för mötesform, som bland annat handlar om 

delning utan kommentarer, diskussioner eller värderingar av varandra.154 Bönegruppen hade 

vid starten ingenting med Katarina församling att göra, men då Olle Carlsson ett år efter 

gruppens start fick en prästtjänst i Katarina församling startades en samtalsgrupp i 

Allhelgonakyrkan med honom som ledare. Samtalsgruppen bestod till stor del av samma 

personer som varit med i bönegruppen och utgick från samma grundtanke om jämlik och 

icke-dömande delning som bönegruppen hade haft. Utöver de gamla medlemmarna tillkom 

nya personer som hade olika bakgrund. Det var personer som växt upp i stränga 

frikyrkomiljöer som de brutit med, de som var inspirerade av New-Age-rörelsen, före detta 

missbrukare och folk som gick igenom olika typer av livskriser. Gruppens fokus var 

deltagarnas andliga behov och man var noga med att inte bli en terapigrupp. Vidare var en 

viktig princip att gruppen hela tiden skulle vara öppen för nya medlemmar.155  

När samtalsgruppen hade funnits i ett år uppstod enligt Carlsson ett behov av att utveckla 

gruppen. Resultatet blev att man gjorde gruppen till en gudstjänstgemenskap genom att börja 

                                                           
151 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 126. 
152 Ibid., 122-127. Olle Carlsson, präst i Allhelgonakyrkan i Stockholm, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus, 
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153 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 126-127. 
154 Ibid., 20-21. 
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fira mässa ihop varje söndag klockan 18 i Allhelgonakyrkan. Gudstjänsten fick namnet 

”Allhelgonamässan” och utgick från ordningen för en vanlig veckomässa fast med inslag av 

delning, som varit det centrala i samtalsgruppen. Några medlemmar ur samtalsgruppen föll 

bort när gruppen fick så tydlig kristen prägling i och med att man gick in i gudstjänstformen, 

men de flesta var enligt Carlsson överens om att detta var en god utveckling av gruppen. Det 

betonades att även Allhelgonamässan var en jämlik gemenskap och Carlsson hade ingen 

tydlig ledarroll förutom att han predikade och celebrerade mässan.156 

Den teologi som Olle Carlsson ger uttryck för i sin bok Hej och välkommen till 

Allhelgonamässan tar sin utgångspunkt i den moderna människan och hennes behov. Det man 

särskilt lyfter fram är vikten av jämlika och icke-hierarkiska relationer i kyrkan samt varje 

människas rätt att i denna jämlika anda själv skapa sin teologi. En konsekvens av detta blir till 

exempel att predikanten i varje predikan poängterar att man inte behöver tro på allt han/hon 

säger. Istället uppmuntras man att göra sin egen kristendomstolkning. Carlsson driver i denna 

anda tesen att nutidsmänniskan inte vill känna sig som måltavla för någon annans aktivitet 

och intressen, utan söker sig till sammanhang där hon kan utveckla sin egen potential. Vill 

kyrkan då kunna nå denna nutidsmänniska så måste man öppna upp för denna attityd, annars 

kommer till slut ingen att lyssna på vad kyrkan har att säga.157  

Ytterligare ett uttryck för Allhelgonamässans teologi är delningsmomentet i gudstjänsten där 

individer delar med sig av sitt liv och sina tolkningar av kristen tro. Där blir ingen motsagd, 

men det finns enligt Carlsson två gemensamma utgångspunkter:  

1) Relationen mellan Gud och människa är fullkomligt trygg och människan behöver ingen 

försoning. 

2) Gud är en villkorslöst älskande kraft, som finns till för alla och som inte har några förbehåll 

när det rör människors kön, sexuella läggning eller religiösa identitet.158 

Viljan att skapa en öppen och inkluderande miljö där människors livstolkningar tas på allvar 

motiveras i teologin kring Allhelgonamässan av det kristna kärleksbudskapet. Man menar att 

konsekvensen av att kristen tro innebär att gestalta Guds villkorslösa kärlek blir att kyrkan 

måste vara en ”öppen, inkluderande och en icke-dömande miljö, där människors verklighet 
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och livstolkning tas på allvar”.159 Vidare motiverar man en liberal bibeltolkning med 

kärleksbudskapet: Jesus och hans kärleksbudskap är bibelns stjärna och kärna och därför tar 

man avstånd från allt som inte återspeglar detta kärleksbudskap.160 

Ett exempel på hur man radikalt avviker från traditionell kristen tolkningstradition står att 

finna i synen på försoningen. Den kristna försoningsläran ser Carlsson som en berättelse om 

hur våra förfäder tolkade sin tillvaro, men som ett icke-meningsfullt tankemönster för kyrkan 

att bära vidare idag. Han menar att då människans destruktivitet aldrig kan helas genom att 

någon berättar för henne om synden och därmed skambelägger henne, så är det 

kärleksbudskapet som är det enda relevanta att påtala om syftet är att en människa ska helas 

från synd.161 Denna teologi visar sig i Allhelgonamässan bland annat genom att man frångår 

kyrkohandboken vid beredelseordet. Istället för ett traditionellt beredelseord formulerar 

prästen en fri bön där bilden av människan som syndig inför Gud är helt frånvarande och där 

det betonas att det inte finns någonting som kan skilja människan från Guds kärlek. Efter 

denna bön kommer heller ingen avlösning, utan istället en påminnelse om att man redan är 

förlåten, älskad och utvald.162 

  

                                                           
159 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 89. 
160 Ibid., 147-150. 
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6. Beskrivning av församlingarna utifrån 

hypoteserna 

I föregående kapitel redogjordes för fyra olika växande församlingar i Svenska kyrkan. De är 

till synes sinsemellan olika till sin karaktär. De har dock det gemensamt att de har lyckats gå 

mot strömmen av vikande besökssiffror i landets kyrkor. Någonting attraherar i dessa 

församlingar. Vi har också sett hur många har forskat och skrivit om ämnet församlingsväxt 

och försökt hitta det som olika växande församlingar världen över och i Sverige har 

gemensamt. Särskilt har i denna studie redogjorts för tre svenska bidrag till ämnet 

församlingsväxt. Från den här svenska litteraturen på området har två hypoteser om vad som 

krävs för att en församling ska växa valts ut. Den första hypotesen är: för att en församling 

ska växa måste det vara ”låga trösklar” in i kyrkan. Den andra hypotesen är: för att en 

församling ska växa måste den ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap. I detta kapitel kommer 

var och en av de fyra växande församlingarna (Döderhult, Furulund, St:a Clara, Allhelgona) 

att beskrivas utifrån de här två hypoteserna. 

6.1 För att en församling ska växa måste det vara ”låga trösklar” in i 

kyrkan 

Innan vi tar oss an att se på de fyra olika församlingarna och huruvida trösklarna in i 

församlingen verkar vara höga eller låga är en kort reflektion kring den omgivande kontext 

som varje församling är en del av på sin plats. Det lättaste sättet att ta reda på om det är höga 

eller låga trösklar in i en församling, förutom möjligtvis att själv gå dit och känna in 

stämningen, torde vara att helt enkelt ta reda på vilka det är som kommer och vad de har för 

bakgrund. Har de väldigt varierande bakgrund så är det antagligen ett tecken på att trösklarna 

in i församlingen är låga. Detta måste sedan bedömas mot bakgrund av hur stor spridning det 

är på typer av människor i församlingens upptagningsområde. Man kan rimligtvis förvänta sig 

en större bredd i en församlig belägen i ett heterogent samhälle än i en församling belägen i 

ett homogent samhälle. Denna tolkningsnyckel är en del av den bakgrund mot vilken 

församlingarna i det här kapitlet bedöms. 
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6.1.1 Döderhults församling i Oskarshamn 

Mycket i Döderhults församling kan uppfattas som ”höga trösklar” in i kyrkan. Några 

exempel på detta är betoningen av liturgin med dess symboler, som kan antas te sig 

obegripliga för den som sällan varit i kyrkan, samt att man betonar gudstjänstfirandet mer än 

målgruppsinriktad församlingsverksamhet av olika slag. Det verkar dock som att man i 

Döderhults församling har kunnat kombinera denna teologi med en folklighet som gjort att 

man undkommit att uppfattas som elitistiska av folk i bygden.163 Detta syns till exempel 

genom att många olika typer av människor kommer till församlingen och genom att även de 

som inte aktivt deltar i församlingens gudstjänstliv visar sitt förtroende genom att i hög 

utsträckning efterfråga församlingens tjänster i form av förrättningar. Kyrkoherde Leif 

Norrgård medger dock att den gudstjänstfirande församlingen består av en majoritet med 

intellektuell bakgrund, medan övriga församlingstillhöriga i högre utsträckning står för ett 

mer passivt stöd.164  

Graden av variation på de typer av människor som deltar i församlingens gudstjänstliv måste 

dock bedömas utifrån det relativt homogena samhälle som församlingen verkar i. Det kan 

antas vara stor skillnad på hur stor spridning på de typer av människor som potentiellt kan 

vara en del av en församling i till exempel Stockholms innerstad och en församling i utkanten 

av en småländsk småstad.165 Att inte lika många från olika nationaliteter, med olika social 

bakgrund eller olika typer av missbruksproblematik är en del av församlingen i Döderhult 

torde inte bero på hur höga eller låga trösklarna in i församlingen är utan snarare på 

belägenheten i en relativt homogen småstad. 

Norrgård betonar dock att även om de som tillhör den gudstjänstfirande församlingen har en 

akademisk utbildning i högre grad än de som uttrycker ett mer passivt stöd för församlingen, 

så är det ändå ingen ”elit” som firar gudstjänst i Döderhult utan människor som är ”vanligt 

folk” från orten och som har ett brett umgänge med alla slags människor.166 I detta 

sammanhang betonar Norrgård att de som kommer och firar gudstjänst har relationer med 

andra människor, vilket han menar gör att om gudstjänsten utvecklas kvalitativt så kommer 
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den automatiskt att utvecklas även kvantitativt, eftersom det blir angeläget för de som 

kommer att ta med sig sina bekanta.167 

När nya människor kommer till gudstjänsten har man försökt fånga upp dem och få dem att 

känna sig delaktiga i det som pågår. De har utbildats och fått uppgifter med en gång och på så 

sätt medvetandegjorts om sitt apostolat.168 Denna delaktighet av många olika ”vanliga” 

människor i gudstjänsten ter sig som en typ av folkligt drag som sänker trösklarna in i 

församlingen då man ser att andra som är ”precis som du och jag” är en del av det som pågår i 

den här kyrkan. 

Det har kunnat konstateras att såväl vänskapens mission169 som centrummission170 bedrivs i 

Döderhults församling. Kanske kan man kalla båda dessa missionsstrategier för vägar som ger 

lägre trösklar in i församlingen. Tröskeln in i församlingen torde bli väsentligt mycket lägre 

om man känner någon från sin vanliga umgängeskrets som står vid ens sida i en ny miljö. Om 

denna person dessutom är delaktig i det som pågår i kyrkan torde det än mer förstärka kraften 

i vänskapens mission. Alltså kan man tänka sig att vänskapens mission är ett sätt att sänka 

trösklarna in i kyrkan. Likaså torde centrummission sänka trösklarna då den har stor potential 

att leda till vänskapens mission – den som finner gudstjänsten angelägen och av god kvalitet 

tar gärna med sina vänner dit. 

Det folkliga draget i Döderhults församling tar sig också i uttryck som ett aktivt val av sådan 

musik som uppfattas som lättillgänglig samt i stor musikalisk verksamhet över huvud taget. 

Psalmer väljs i första hand efter församlingens förmåga att delta och först i andra hand efter 

söndagens tema eller predikans innehåll.171 Trots mycket kritik från olika håll har man infört 

liturgisk musik som är ”trallvänlig för vanligt folk”.172 Vidare sjunger man mest refränger 

tillsammans i kyrkan med hänvisning till att det är det folk kan utantill. Detta i sin tur anses 

bidra till en öppen och välkomnande atmosfär där folk sjunger det de kan istället för att sitta 

nedsjunkna över en psalmbok.173 Man har också en mycket stor musikalisk verksamhet med 

                                                           
167 Intervju med Leif Norrgård, 3. 
168 Ibid., 1. Byström och Norrgård, Mer än ord, 21. 
169 Vänskapens mission handlar om att nya människor hittar vägar in i kyrkans gemenskap genom bekantskap 
med människor som redan är med och firar gudstjänst (Modéus, Längtan efter liv, 153-154). 
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mission. Man satsar på den gemensamma gudstjänsten och betraktar denna satsning som mission. (Modéus, 
Längtan efter liv, 154-156). 
171 Byström och Norrgård, Mer än ord, 60. Intervju med Leif Norrgård, 2. 
172 Intervju med Leif Norrgård, 2. 
173 Ibid. 
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inte mindre än tolv körer.174 En sådan stor körverksamhet kan man tänka sig sänker trösklarna 

in i kyrkan för många musikaliskt intresserade som först kommer in i kyrkan och gudstjänsten 

genom körverksamheten. 

Till sist behöver också något nämnas om kyrkoherdens vinnläggning om att ha en jordnära 

förkunnelse, vilket antagligen bidrar till att sänka trösklarna in i församlingen. Norrgård talar 

varmt om vikten av att kommunicera kristendom på ett enkelt språk. Vidare är han noga med 

att i förkunnelsen poängtera att ”Jorden är Herrens och allt vad därpå är”175. Dessa ord 

sammanfattar den skapelseteologi som Norrgård under sina år i Döderhult har sett som central 

att nå ut med. Han betonar människan som en varelse som är satt på jorden med jordiska 

uppgifter samt vikten av att kunna utföra sitt arbete med stolthet: ”hon (människan) fullgör 

sin kallelse när hon sköter skiftnyckeln på Scania och det måste hon kunna göra med stolthet 

över att Gud har kallat henne till arbete”176. 177 

Man torde sammanfattningsvis kunna säga att det finns en folklighet i Döderhults församling 

där vanligt folk kan känna sig hemma, trots ett liturgiskt språk som säkerligen (åtminstone till 

en början) är ovant för många människor. Kanske är det till och med så att det är på grund av 

denna liturgiska gudstjänstförnyelse som församlingen har kunnat växa. Om just detta utgjort 

höga eller låga trösklar för folk är svårt att säga. Mycket tyder dock på att församlingens 

profil som helhet kännetecknas av att det är relativt låga trösklar in i församlingen. Vad som 

däremot inte kännetecknar församlingen är att speciellt utsatta grupper eller människor i kris 

av något slag på ett tydligt sätt lyfts fram. Det verkar inte heller vara så att det på ett tydligt 

sätt är människor från olika sociala grupper som är en del av församlingen. Troligtvis beror 

detta helt enkelt på att det samhälle där församlingen verkar är relativt homogent och den 

uppenbara sociala nöden finns inte på samma tydliga sätt som i storstäderna. Däremot verkar 

det som att man når ut till vanligt folk i bygden som antagligen inte hade kommit till kyrkan 

om det inte var för församlingens aktiva arbete med gudstjänstutveckling, delaktighet, musik 

och förkunnelse. 
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6.1.2 Furulundskyrkan i Partille 

Furulundskyrkan är belägen i utkanten av Göteborg nära ett välbärgat område där folk bor i 

dyra villor. Lika nära är det dock till ett socialt mer nedtyngt område.178 Församlingen har 

alltså en relativt stor spridning på typer av människor i sitt upptagningsområde. 179 Till 

Furulundskyrkan kommer folk från alla områden runt omkring kyrkan och Anders-Petter 

Sjödin anser att de har en ganska stor spridning på de som kommer, även om vissa grupper 

representeras i högre utsträckning än andra.180 De som kommer har väldigt olika kyrklig 

bakgrund – allt från Livets Ord till Svenska kyrkan eller ingen kyrklig bakgrund alls. Sjödin 

medger dock att det mest är medelklass eller övre medelklass som kommer till 

Furulundskyrkan, även om det också kommer folk från andra samhällsklasser. Man lockar 

också fler unga än äldre och fler svenskar än invandrare. Man når heller inte riktigt de ur ”A-

lagskategorin”.181 Han betonar dock att den synliga nöden inte finns i Partille på det sätt som i 

centrum av en storstad: ”Det finns inget Sergels Torg, inget sådär tydligt som man kan gå ut 

till som Clara gör”.182 Däremot talar han om den ”dolda nöden” i församlingen och berättar 

om flickor som han möter genom konfirmationsundervisningen som kommer från de mer 

välbärgade kvarteren i området och där många mår otroligt dåligt och skär sig och är 

suicidala.183  

Även om man inte når gruppen invandrare, eller ”A-lagskategorin”184 och även om svensk 

medelklass är högre representerad än andra samhällsklasser, så borde man kunna säga att det 

bortsett från dessa grupper ändå finns en relativt stor bredd av människor i Furulundskyrkan.  

Inte minst arbetet med konceptuell mission185 i form av Alpha-kurser verkar bidra till att 

många olika typer av människor finner vägen in i kyrkan i Furulund. Man verkar till exempel 

vara framgångsrika med att nå gruppen vuxna från en icke-kristen bakgrund.186 Sjödin ger 

flera exempel på hur han i många olika sammanhang har erbjudit människor utan kristen 

bakgrund att delta i deras Alpha-kurs. Många av dessa människor har enligt Sjödin sedan 

                                                           
178 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 5. 
179 Ibid., 5. 
180 Ibid., 4. 
181 Ibid., 4. 
182 Ibid., 5. 
183 Ibid., 5. 
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Längta efter liv, 157-158). 
186 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 3-4. 
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blivit hemgruppsledare, Alpha-ledare eller fått någon annan uppgift i församlingen.187 Sjödin 

beskriver hur han och andra församlingsmedlemmar möter olika människor i olika typer av 

sammanhang och ofta frågar om inte en Alpha-kurs skulle kunna vara något för personen i 

fråga. Det kan enligt Sjödin vara vid ett vigselsamtal, på en arbetsplats eller på vilket annat 

ställe som helst där man möter människor som man får möjlighet att bjuda in till en Alpha-

kurs.188 

Alpha-kurser verkar alltså i Furulundskyrkan vara en viktig väg in i församlingen för personer 

utan kristen bakgrund. Man kan tänka sig att tröskeln till en kurs om kristen tro är ganska låg. 

De andra som deltar i en sådan grupp är liksom den som kommer mest nyfiken och har inte 

riktigt bestämt sig för om man vill bli kristen eller inte. Detta torde vara en lättare gemenskap 

för en vuxen sökare att till en början komma in i än den av bekännande kristna 

gudstjänstfirare. 

Man tillämpar även vänskapens mission i Furulundskyrkan. Man räknar med att om den som 

kommer till församlingen blir berörd så kommer den personen att berätta om sin församling 

för personer i sin bekantskapskrets och på så sätt värva fler personer till församlingen.189 När 

detta fungerar är det självfallet ett sätt att sänka trösklarna in i kyrkan – närvaron av någon 

som man känner från det vanliga livet torde göra allt nytt i kyrkan mindre främmande och mer 

lättillgängligt.  

Även det stora arbetet med frivilliga bidrar säkerligen till att sänka trösklarna in i 

församlingen. Delaktighetens psykologi handlar antagligen mycket om att när man ser många 

olika människor vara delaktiga i det som sker så blir kyrkan något man kan identifiera sig 

med, till skillnad från när man endast ser de anställda som representanter för kyrkan. Kan man 

identifiera sig själv med någon eller flera av dem man ser i församlingens gudstjänst och 

verksamhet så bidrar det självfallet till att sänka trösklarna in i församlingen. 

Vad det råder för stämning i en församling och huruvida det är en öppen och tillåtande 

atmosfär eller inte, är mycket svårt att avgöra. Sjödin vill dock gärna betona att det råder en 

prestigelös stämning i Furulundskyrkan där man inte är rädd för att pröva nya saker och där 

folk har nära till skratt.190 I den mån detta stämmer kan det ses som ett tydligt tecken på att det 

                                                           
187 Intervju med Anders-Petter Sjödin, 5, 7. 
188 Ibid., 6-7. 
189 Ibid., 6. 
190 Ibid., 4-5, 10. 
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råder en sådan öppenhet i församlingen som bidrar till att trösklarna in i församlingen blir 

låga. 

6.1.3 St:a Clara kyrka i Stockholm 

St:a Clara församling i Stockholm är kanske den församling som tydligast stämmer in på den 

beskrivning av en församling med låga trösklar som litteraturen om växande församlingar i 

Sverige ger för handen.  

Carl-Erik Sahlberg talar tydligt om vikten av öppenhet, såväl öppna kyrkportar som en 

öppenhet för olika typer av människor.191 Han menar att alla sorters människor kommer till 

St:a Clara kyrka och då även ”de tilltuffsade” som annars sällan kommer till kyrkan. Även 

”mer etablerade” människor är en del av St:a Clara församling. Advokater, läkare, studenter, 

prostituerade och missbrukare verkar alla samtidigt kunna vara en del av gemenskapen i St:a 

Clara kyrka.192 

Den utåtriktade attityden och öppenheten för människor som i andras ögon har ett lågt 

människovärde är den bild som nog de flesta har av St:a Clara kyrka. Mission och diakoni 

hänger ihop i den teologi som Sahlberg ger uttryck för, vilket visar sig i församlingens 

utåtriktade arbete bland missbrukare och prostituerade i Stockholms innerstad. Genom åren 

har det utåtriktade arbetet bland dessa människor sett olika ut. Sahlberg skriver om hur det 

började med en friggebod på Sergels Torg där han själv fanns tillgänglig och bjöd på kaffe 

och bullar. Trots att det gick trögt i starten kom denna mötesplats att bli startpunkten för 

församlingens kontakt med utsatta människor i Stockholms innerstad. När man inte längre 

fick tillstånd att ha kvar friggeboden började man istället att gå ut med soppvagn till Sergels 

torg och där möta dessa människor. De prostituerade mötte Sahlberg på nätterna när han och 

en frälsningsarmésoldat tillsammans gick ut med kaffetermosar och bullar för att finnas på 

plats och få kontakt med prostituerade. Sahlberg berättar om att många får hjälp bort från 

missbruk och prostitution och kommer till tro på Jesus genom de här mötena.193 Han 

uppskattar att man på detta sätt når ut till mellan sju hundra och två tusen människor och att 

ungefär trettio av dem kommer till själva kyrkan.194 

                                                           
191 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 2. 
192 Ibid., 2, 4. 
193 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 36-48. 
194 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 2-3. 
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Genom det diakonala utåtriktade arbetet har man lyckats nå många människor som inte har en 

kyrklig bakgrund och många människor som i andras ögon har ett lågt människovärde. Denna 

diakonala väg torde kunna ses som ett tydligt sätt att sänka trösklarna in i kyrkan. Antagligen 

skulle de här människorna inte själva söka sig till kyrkan om inte kyrkan aktivt försökte nå ut 

till dem.  

Det har i församlingen funnits en tanke om att underlätta vägen, såväl från mötena på Sergels 

torg och på gatan som för andra människor, in i kyrkan. Man har bland annat arbetat med att 

göra kyrkorummet mer lättillgängligt. När den kyrkoovane eller den behövande söker sig till 

kyrkan är tanken att man ska uppfatta trösklarna som låga in i kyrkan. För att uppnå detta har 

man för det första satsat på att kyrkan ska vara upplåst så mycket som möjligt. För det andra 

har man gjort om sakristian till kafé för att skapa hemkänsla inne i kyrkan. Tanken är att 

kaféet ska fungera som en kontrast till den pampiga katedralen. Enligt Sahlberg lättar det upp 

stämningen i möten med folk och har gjort kyrkorummet mer familjärt. För det tredje gjorde 

man om den gamla brudkammaren, där brudpar kunnat göra sig fina innan vigseln, till 

diakoniexpedition. Detta rum ligger direkt till höger när man kommer in i kyrkan. Där kan 

den behövande diskret slinka in utan att behöva gå in i kyrkorummet och utan att behöva möta 

andra än diakonen inne på expeditionen. För det fjärde spelas orgelmusik en halvtimme under 

lunchtid varje dag så att stressade storstadsbor ska kunna slinka in och varva ned. Den femte 

strategin för att få in nya människor innanför kyrkans väggar är företagsgudstjänster, där ett 

företag kan använda sig av kyrkan som gudstjänstlokal.195 

Sahlberg menar att det finns en ”äkta” atmosfär i församlingen som gör att saker och ting 

känns naturliga och inte konstlade. Han menar att det delvis är missbrukarnas närvaro som 

gjort att församlingen blivit sådan, då den gruppen människor varit vana att manipulera och 

manipuleras och därför är väldigt känsliga för om något är äkta eller inte.196 En sådan 

atmosfär bidrar antagligen med en slags barriär mot en typ av kultur där man måste vara på ett 

visst sätt, vilket blir ett slags skydd mot den typen av höga trösklar in i kyrkan.  

St:a Claras förmåga att nå ut till så många olika typer av människor och då särskilt till dem i 

stor nöd, måste ses mot bakgrund av kyrkans belägenhet mitt inne i Stockholms innerstad. 

Där rör sig alla typer av människor och där finns flera samlingsplatser för de mest utsatta. 

Självfallet är det lättare för en församling att nå ut till dem med den synliga nöden om denna 
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196 Intervju med Carl-Erik Sahlberg, 2. 
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grupp syns inom räckhåll för församlingen, vilket är fallet med St:a Clara kyrka. Här rör sig 

alla slags människor och man lyckas också nå ut till alla slags människor och skapa vägar in i 

kyrkan för många av dem.  

Till sist behöver något nämnas om att man i St:a Clara kyrka involverar många frivilliga i 

församlingens arbete. Sahlberg uppskattar att mellan femtio till hundra frivilliga är 

engagerade i olika typer av arbete i och kring kyrkan. Liksom vi har sett hur detta verkar 

sänka trösklarna in i kyrkan i de andra församlingarna är det antagligen så i St:a Clara kyrka 

också – när vanliga människor är med och representerar kyrkan sänker man automatiskt 

trösklarna in i kyrkan en aning.197 

6.1.4 Allhelgonakyrkan i Stockholm 

Allhelgonakyrkan är starkt präglad av Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen, av ett 

anti-hierarkiskt jämlikhetsideal samt teologiskt sett av tanken på kärleksbudskapet som det i 

grund och botten enda väsentliga med kristen tro.198 Man är även starkt präglad av 

liberalteologin, som man utgår ifrån men inte vill låta sig definieras av då man egentligen vill 

ta denna teologi ett steg längre snarare än inordna sig under den.199 Allt detta ligger i linje 

med föreställningar som är vanliga i västerländsk kultur präglad av upplysningens ideal.200 

Den värdemässiga samklangen mellan människo- och religionssynen i Allhelgonakyrkan och 

vår samtid kan man tänka sig lägger upp för låga trösklar in i denna kyrka för många av 

nutidens människor.  

Det är mycket tydligt att det är viktigt i Olle Carlssons pastorala teologi med låga trösklar in i 

kyrkan.201 Det är också mycket viktigt i den teologi han ger uttryck för att det finns en 

öppenhet för människors egna teologiska tankar.202 Han menar att man håller trösklarna låga 

genom att inte berätta för människor hur de ska tänka.203 Han uttrycker det som att människor 

inte vill känna sig som måltavlor för någon annans aktivitet och intressen.204 Istället vill han 

                                                           
197 Sahlberg, Nära plattan nära altaret, 79. 
198 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 77, 170-171, 206-212. Intervju med Olle Carlsson, 3. 
199 Ibid., 144, 209. 
200 Ibid., 132. 
201 Ibid., 88. Intervju med Olle Carlsson, 2. 
202 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 88-89. Intervju med Olle Carlsson, 5-6. 
203 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 34. 
204 Ibid., 88. 
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öppna upp för ett jämlikhetstänkande i kyrkan där varje människas berättelse och erfarenhet är 

lika viktig.205 

Det här tankesättet praktiseras bland annat genom att man har uttalade principer för 

samtalsgrupper och övriga möten i församlingen som går ut på att lyssna aktivt på den som 

talar, att inte avbryta, inte starta en diskussion och inte heller kritisera eller kommentera det 

någon säger. Vidare ska man alltid tala i jag-form för att understryka att man utgår från sin 

egen erfarenhet och inte talar om några objektiva sanningar.206  

Man vinnlägger sig också om att kyrkan ska vara allas gemensamma ansvar och därmed 

eftersträvar man att de anställda inte ska ha något företräde framför frivilliga.207 De frivilligas 

arbete är således centralt i Allhelgonakyrkan. Carlsson ogillar dock ordet ”frivilliga” och talar 

hellre om ”viet” som tillsammans och på jämlika premisser har byggt upp Allhelgonakyrkans 

verksamhet. Målsättningen är att man tillsammans och på jämlika premisser ska fortsätta att 

kollektivt verka i Allhelgonakyrkan.208 Det radikala jämlikhetsidealet i Allhelgonakyrkan är 

alltså tänkt att göra trösklarna in i kyrkan låga för nutidens sekulariserade människor. 

Det är olika människor som kommer till Allhelgonakyrkan, men de har enligt Carlsson ofta 

vissa saker gemensamt.209 Det är framförallt åldersgruppen tjugofem till femtiofem år som 

kommer och det är ofta människor som befinner sig i någon slags kris i livet.210 Det är enligt 

Carlsson sällan någon kommer till Allhelgonakyrkan för att de har en medveten längtan efter 

Gud. Oftast handlar det istället om att någonting har hänt i livet som man behöver hjälp att ta 

sig vidare ifrån.211 Vidare utgör större delen av de som kommer personer som är ovana vid 

kyrkan.212 Carlsson kommenterar också att de som kommer till Allhelgonakyrkan klär sig 

enligt den klädnorm som råder på Södermalm i enlighet med den kulturradikala profil som 

Allhelgonakyrkan och Södermalm har.213 Han kommenterar vidare att när det kommer folk på 

studiebesök som klär sig i kostym blir det tydligt att de sticker ut bland de som brukar komma 

till Allhelgonakyrkan.214 

                                                           
205 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 88-89. Intervju med Olle Carlsson, 5-6. 
206 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 119-120. 
207 Ibid., 124-125. Intervju med Olle Carlsson, 1. 
208 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 124-127. Intervju med Olle Carlsson, 1. 
209 Intervju med Olle Carlsson, 5. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
212 Blomgren och Carlsson, Hej och välkommen, 34. 
213 Intervju med Olle Carlsson, 5. 
214 Ibid. 
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Det verkar som att många människor som inte känner sig hemma i andra kyrkor kommer till 

Allhelgonakyrkan. Det ter sig dock tveksamt om man kan säga att det råder en sådan 

öppenhet för olika slags människor att alla kan känna sig hemma här. Kanske är det så att man 

lyckas hålla trösklarna låga för en specifik grupp människor som inte känner sig hemma på 

andra håll i kyrkan. Trösklarna är alltså låga, men endast för de som mer eller mindre hör till 

den här gruppen.  

Ser man däremot till de attityder som är normerande i Allhelgonakyrkan snarare än till vilka 

personer som kommer, så indikerar det låga trösklar. Det finns en öppenhet för livets brister 

och folk känner att de kan söka sig dit när de har det jobbigt i livet. Detta trots att de flesta 

inte har haft någon kontakt med kyrkan innan de hamnade i en krissituation och således inte 

har det inom sin naturliga räckvidd att vända sig till kyrkan med problem. Detta ger en 

indikation på en särskilt stor öppenhet och särskilt låga trösklar för den gruppen av 

människor.  

På ett särskilt tydligt sätt tar man också ställning för att alla slags tankar, allt tvivel och alla 

religiösa föreställningar ska få plats utan att någon ska känna att de är eller tänker fel. Detta 

gör trösklarna in i Allhelgonakyrkan låga. Samtidigt verkar det vara just en viss grupp som 

har behov av den här typen av öppenhet då inte ”alla” slags människor verkar komma till 

Allhelgonakyrkan. De kyrkovana, de av annan nationalitet än svensk, barn, pensionärer, 

narkomaner och prostituerade; de människorna lyser med sin frånvaro i Allhelgonakyrkan – 

trots att alla de här människorna antagligen finns såväl i närområdet på Södermalm och inte 

minst i Stockholms stad som helhet. 

6.2  För att en församling ska växa måste den ha ett tydligt 

Jesuscentrerat budskap 

6.2.1 Döderhults församling i Oskarshamn 

Det har inte gått att finna att man i Döderhults församling har ett tydligt Jesuscentrerat 

budskap. Möjligtvis skulle man kunna se till viljan att göra kyrkan till en helig mötesplats 

snarare än en plats där man ska berätta om tron som ett sätt att indirekt berätta för människor 

om Jesus på ett tydligt sätt. Norrgård skriver om hur det är mötet i kyrkan och inte orden som 

för människor till Jesus.215 Denna studie har dock inte för avsikt att hålla sig till en så bred 
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definition av ”ett tydligt Jesuscentrerat budskap”, utan väljer istället att koncentrera sig till 

vad som med ord betonas av de fyra församlingarnas ledare. Detta torde ligga mest i linje med 

den andra hypotesens innebörd (se kapitel fyra). 

Det verkar dock finnas ett tydligt budskap i teologin i Döderhults församling, även om 

man inte kan kalla det Jesuscentrerat. Det verkar finnas ett budskap om gudstjänsten och 

dess betydelse som är helt centralt och det verkar finns en tydlig kallelseteologi grundad 

i skapelseteologi. Norrgård betonar vidare vikten av att kyrkan är tydlig med sitt 

specifikt kristna budskap.216 Han menar att kyrkan måste akta sig för att bli politiskt 

korrekt och endast säga sådant som alla andra också säger då risken är att kyrkan då blir 

överflödig.217 

Budskapet om gudstjänsten handlar om en syn på kyrkan där den liturgiska gemenskapen 

utgör kyrkans väsen. Man ser det som kyrkans huvuduppgift att samlas till gudstjänst.218 Det 

är i detta tankesätt genom människors möte med det gudomliga i gudstjänsten och inte genom 

ord som människor lär känna Gud.219 Norrgård skriver: ”församlingen samlas inte för att få 

information om Gud utan för att möta den närvarande Herren”220. Detta budskap gjorde 

Norrgård tydligt i Döderhults församling genom att satsa på gudstjänsten framför all annan 

kyrklig verksamhet. När ingen kom till gudstjänsten i början av hans tid som kyrkoherde i 

församlingen bestämde man sig för att lägga ner mycket av kringverksamheten i församlingen 

och istället satsa helhjärtat på gudstjänsten. Kyrkan renoverades, i församlingsbladet 

profilerade man sig som en gudstjänstfirande gemenskap och man lade mycket arbete på att 

fundera kring hur man skulle utforma gudstjänsten samt på att utbilda gudstjänstmedarbetare. 

Detta skedde på bekostnad av grupper för pensionärer som man fick lägga ned för att kunna 

fokusera på gudstjänsten.221 Genom att fortsätta med att bygga församlingen i denna anda har 

man i Döderhults församling tydligt fört fram budskapet om gudstjänstens centrala betydelse 

för det kristna livet. 

Förutom att vara tydliga med ett budskap om gudstjänstens centrala betydelse är också en 

kallelselära grundad i skapelseteologi central i Döderhults församling. Norrgård menar att 

budskapet om att ”jorden är Herrens och allt vad därpå är” har varit ett genomgående tema i 

                                                           
216 Intervju med Leif Norrgård, 6. 
217 Ibid. 
218 Byström och Norrgård, Mer än ord, 200. 
219 Ibid., 53. 
220 Ibid., 99. 
221 Intervju med Leif Norrgård, 1. 



56 
 

det han har velat säga till människor i sin församling under sina år som kyrkoherde.222 Den 

centrala tanken i detta budskap är att binda ihop andligt och världsligt genom att betona att 

allt mänskligt arbete som bygger upp skapelsen är en gudstjänst.223 I en intervju förklarar han 

grundtanken i denna teologi på följande sätt: 

”Jag har försökt säga till människor att människan är satt att råda över Guds 

skapelse. Väldigt mycket har förändrats från gammaltestamentlig tid till 

nytestamentlig tid till kyrkans tid. Men detta har inte förändrats. Människans 

ursprungliga kallelse är naturligtvis densamma. Människan är satt till att förvalta 

Guds skapelse. Hon fullgör Guds kallelse när hon sköter skiftnyckeln på Scania 

och det måste hon kunna göra med stolthet över att Gud har kallat henne till 

arbete. Teologiskt har vi försökt se kyrkans uppgift som att fullborda den skapelse 

som Gud påbörjade i det första skapelseögonblicket. Det skapelseögonblicket har 

störts på olika sätt och kyrkan är denna skapelses förnyelse eller, om man så vill, 

begynnelsen till en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Det är inte 

en fullbordan som enligt mitt sätt att tänka kommer att ske genom stora 

väckelsekampanjer, utan det kommer att ske genom att människorna sköter 

skiftnycklarna. När människorna i den här bygden kan se sina vanliga arbeten 

som något värdefullt, som den främsta kallelsen som Gud har gett, då blir arbetet 

välgjort. Blir det inte himmel på jord blir det i varje fall ett slags embryo till en ny 

himmel och en ny jord. Att fullborda skapelsen är kyrkans uppgift.”224. 

Det verkar alltså finnas en tydlig röd tråd i den teologi som förmedlas i Döderhults församling 

med en kallelselära som är grundad i skapelseteologi. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att man verkar förmedla ett tydligt budskap i Döderhults 

församling som för det första handlar om att gudstjänstfirande som möjliggör det ordlösa 

mötet med Gud är kyrkans huvuduppgift och för det andra om att när människan fullgör sin 

jordiska kallelse bidrar hon till att fullborda den skapelse som Gud en gång påbörjat. Det kan 

också konstateras att man ser det som viktigt att vara tydlig med kyrkans specifikt kristna 

budskap. Inga belägg har dock kunnat finnas för att man vinnlägger sig om att detta tydliga 

kristna budskap ska vara just ”Jesuscentrerat” i den bemärkelse som denna uppsats definierat. 
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6.2.2 Furulundskyrkan i Partille 

Allt tyder på att man i Furulundskyrkan förmedlar ett tydligt Jesuscentrerat budskap. En 

församlingsmedlem uttrycker sig på följande sätt: 

”Jag hörde en helgmålsbön på tv där man talade om skillnaden på europeiska 

och afrikanska kyrkor. Då var det någon som sa: ”vi sysslar nog mer med Jesus i 

Afrika.” Det har jag tänkt att det gör Furulundskyrkan med. Det är en 

Jesusfokuserad församling med öppenhet och glädje och det känns som att Jesus 

är mitt ibland oss där, mitt i gudstjänsten”.225 

Anders-Petter Sjödin skriver mycket i Sök Guds ansikte om vikten av att följa Jesus och låta 

sig bli känslomässigt berörd av den gudomliga närvaron i Jesu närhet.226 Han pekar på hur 

Jesu personlighet och budskap var motsatsen till hans samtids stoicism med sitt ideal av 

”känslobefriad självkontroll”.227 Utifrån denna tanke om vikten av känslomässig närhet till 

Jesus skriver han att den västerländska kyrkans problem är att vi inte vågar komma nära Jesus 

känslomässigt.228 Han kritiserar Svenska kyrkan för att tillsätta många utredningar och 

framtidsstudier som inte löser någonting på det sätt som en passionerad och omvandlande 

kärleksrelation till Jesus kan göra.229 Lärjungen Johannes lyfts upp som ett exempel på någon 

som älskade Jesus passionerat och satte honom före allt annat och Sjödin menar att en sådan 

närhet innebär en sårbarhet som resulterar i starka känslor av både tårar och glädje.230 För 

Sjödin verkar det vara mycket viktigt att man har denna känslomässigt nära relation till Jesus. 

Han berättar att han har haft mycket att säga till om när tjänster har tillsatts i församlingen och 

då har frågat på anställningsintervjuerna om vad Jesus betyder för den som sökt en tjänst. När 

församlingens kyrkoherde valdes berättar Sjödin att det kom en tår i hans öga när han fick 

frågan om vad Jesus betydde för honom och det avgjorde saken i Sjödins ögon – han fick 

tjänsten som kyrkoherde.231 

Även omvändelsen till Jesus betonas i den teologi som Sjödin ger utryck för. Han betonar 

vikten av att en predikant vinnlägger sig om att betona omvändelsen och kritiserar predikanter 
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229 Ibid., 72. 
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som endast förmedlar ”du är du och du duger”.232 I denna anda skriver Sjödin om fem nycklar 

till en församlings förnyelse och menar bland annat att man i församlingen måste låta sig 

omskakas av Jesus och släppa in honom som Herre över alla delar av våra liv: över etik, 

moral, äktenskap, ekonomi och arbete .233 Vidare menar han att församlingen måste bli ”ett 

hus av kraft” genom att människor möter Jesus och därmed får kraft i form av tecken, under, 

helande, frid och trygghet.234  

Det är tydligt att det i Sjödins omvändelseteologi finns ett Jesuscentrerat budskap, som det 

finns all anledning att tro också förkunnas i Furulundskyrkan. Jesuscentreringen är över 

huvud taget väldigt tydlig i Sjödins bok Sök Guds ansikte. När hans teologiska reflektioner 

kring olika områden redogörs för är det ofta kring Jesus som resonemangen kretsar.  

Ytterligare ett exempel på hur Jesus står i centrum kan skönjas när Sjödin skriver om Guds 

vilja till fred och frid i världen och om Jesu uppdrag att hela den brustna skapelsen. Genom att 

exemplifiera med berättelser ur evangelierna om hur Jesus på olika sätt helar skriver Sjödin 

om gudsriket och om Guds vilja att hela mänskligheten.235 Sådan här Jesusnära exemplifiering 

illustrerar genomgående det teologiska resonemanget hos Sjödin.  

I klartext uttrycker Sjödin hur han ser Jesus som kyrkans kärnbudskap på följande sätt: 

”Vad är kyrkans viktigaste uppgift? Jag skulle svara: Att följa Jesus. Att orientera 

sitt liv kring Jesus. Att söka Guds ansiktes närhet. Att som hans lärjunge leva ett 

gott liv, som i någon mån liknar Jesu eget liv. Ett sådant liv är inte isolerat utan 

bär frukt och flödar över in i andra människors liv. Det kallas för mission. Det 

handlar om en simultan rörelse inåt, mot centrum, mot Jesus och utåt mot världen 

och mänskligheten.”236. 

Förutom vikten av att kyrkan och individen sätter Jesus i centrum belyser detta uttalande även 

en tanke hos Sjödin om missionen som en grundläggande del av kyrkans uppgift.237 Sjödin ser 

i sitt resonemang en nära koppling mellan Jesuscentrering och mission då kärleken till Jesus 

gör att man vill få andra att också älska Jesus.238 Därför menar han att missionen måste vara 
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central i kyrkans verksamhet, eftersom mission handlar om att få människor att älska Jesus 

och därmed göra dem till lärjungar.239 All kyrklig verksamhet måste enligt Sjödin utvärderas 

efter frågor som: gör detta folk till lärjungar? Ökar den här verksamheten kärleken till Jesus 

och hans verk?240  

Då en så tongivande person i Furulundskyrkan så tydligt uttrycker vikten av Jesuscentrering 

är det rimligt att anta att det finns ett tydligt Jesuscentrerat budskap i Furulundskyrkan som 

når ut till församlingen. Denna bild förstärks ytterligare av det ovan citerade uttalandet av en 

församlingsmedlem om att man ”nog sysslar mer med Jesus” i Furulundskyrkan. 

6.2.3 St:a Clara kyrka i Stockholm 

St:a Clara kyrka har en tydlig profil som en diakonal kyrka och man är till synes väldigt 

Jesuscentrerade i det mesta som görs där. Carl-Erik Sahlberg förklarar anledningen till detta 

med en bild av var kyrkan enligt honom ofta står idag. Han menar att kyrkan idag i regel är 

närhetsinriktad med låga trösklar för att alla ska känna sig välkomna. Man har till exempel 

mycket gemenskapsaktiviteter. Han förhåller sig kritisk till detta och menar att det är ungefär 

som om en skola endast skulle hålla på med trivselskapande åtgärder och inte undervisa. 

Kyrkans uppgift är istället att bidra med sin ”story” för då skapas gemenskap. Denna ”story” 

menar han kort och gott är Jesus.241 I linje med detta tankesätt blir svaret på frågan hur 

Sahlberg tänker kring begreppet församlingsväxt följande: ”för mig är det att få människor att 

komma till tro på Jesus Kristus”.242 Tydligare än så här kan det knappast uttryckas att man 

menar att det är viktigt att ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap. 

I den teologi som Sahlberg ger uttryck för är kyrkans existens kopplat till att vara just Jesu 

kyrka. När kyrkan lyckas med att vara det den egentligen är genom att få människor att tro på 

Jesus då kan den enligt detta tankesätt växa.243 Sahlberg skriver i detta sammanhang om hur 

den Helige Ande trivs när man talar mycket och gott om Jesus. Eftersom det är just vad man 

har gjort i St:a Clara menar han att den Helige Ande har trivts och då har den stora växt av 

St:a Clara kyrka som har skett möjliggjorts.244  
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Identiteten som Jesu kyrka med fokus på att berätta om Jesus tar sig i uttryck dels i ett tydligt 

Jesuscentrerat budskap och dels i diakonin.245 Som en diakonal kyrka vill man vara ”Jesu 

händer och fötter ut i världen”.246 När man möter folk med behov av olika slag så både hjälper 

man dem och talar mycket och ofta om Jesus och binder på så sätt ihop diakonin och 

budskapet. 247 Det Jesuscentrerade budskapet är också tydligt i Sahlbergs förkunnelse som kan 

uppfattas som rak och enkel undervisning om vad Jesus har gjort och om hans nåd.248 

Sahlberg skriver att man hela tiden har fokus på att lyfta fram Jesus i St:a Clara - i psalmval, 

predikningar, lovsånger, daglig samvaro och i själavård.249  

Det finns också ett fokus på omvändelse och på att man personligen ska säga ja till Jesus i 

St:a Clara kyrka. Detta manifesteras bland annat i en inbjudan i söndagens högmässa till att i 

samband med offergången gå fram och ta emot Jesus. Prästen bjuder in till detta genom att 

säga ”Du som vill ta emot Jesus som Herren, gå fram till högaltaret och böj knä”.250 

Även de vittnesbörd som Sahlberg lyfter fram från de som funnit Jesus i St:a Clara kyrka 

visar på en stor Jesuscentrering i denna kyrkas gemenskap. Sahlberg berättar om en narkoman 

som en gång sa till honom:  

”Det finns bara en som kan hjälpa mig. Det är Jesus! Fattar du det? Jag 

har lärt mig Sveriges geografi genom alla behandlingshem jag varit på, 

men det är bara Jesus som kan hjälpa mig. Fattar du?”.251  

Sahlberg berättar vidare om en annan missbrukares berättelse om vad St:a Claras friggebod på 

Sergels torg, ”kapell Sergel”, betytt för honom:  

”Jag började missbruka när jag var åtta år […] Trettio år av mitt liv har 

cirklat kring droger […] Påtänd kommer jag en dag in i kapell Sergel. Och 

det behövde jag. Drogerna tog alla mina stulna pengar och jag hade inte 

ätit på flera dagar. Så några smörgåsar kändes som en skänk från ovan. 

Smörgåsar fick jag i kapellet – men också något mer – en kärlek som jag 

aldrig tidigare mött. Den dagen blev början till en nästan daglig kontakt 
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med folket i Klara. När jag fick min fängelsedom för alla möjliga brott jag 

gjort, så kom de och hälsade på mig. När jag ”muckade” från fängelset, så 

fanns de där för att ta emot mig och låta mig bo någonstans. I den vevan tog 

jag beslutet att bjuda in Jesus i mitt liv. Jag började läsa Bibeln – en bok 

som jag bara tittat i tidigare. Inte har mina vägar varit helt raka sen, men 

jag har börjat gå. Och jag är inte ensam. Jesus är med mig”252. 

Sådana här vittnesbörd förstärker intrycket ytterligare av att det i St:a Clara kyrka finns ett 

tydligt och Jesuscentrerat budskap som tar sig olika uttryck – i själavården, i förkunnelsen, i 

betoningen av omvändelse, i musiken, i vittnesbörden och i all samvaro. Det torde alltså vara 

ställt bortom rimligt tvivel att det i St:a Clara kyrka finns ett tydligt Jesuscentrerat budskap. 

6.2.4 Allhelgonakyrkan i Stockholm 

Det är lite tvetydigt om man i Allhelgonakyrkan har ett tydligt Jesuscentrerat budskap eller 

inte. Å ena sidan tar man helt avstånd från alla typer av dogmer och betonar individens egna 

tolkningar och hennes egen gudsbild.253 Man kan då fråga sig om Jesus ens behöver vara en 

del av den gudsbild som välkomnas i Allhelgonakyrkan. Å andra sidan verkan det finnas en 

gemensam utgångspunkt kring att ”Gud är en villkorslöst älskande kraft” och Jesus och hans 

kärleksbudskap som bibelns ”kärna”: 

”Vi hävdar att kristendomens djupaste innebörd är ett radikalt och utmanande 

kärleksbudskap som vill motverka varje form av förtryck och exkludering”254.255 

Med detta kärleksbudskap som rättesnöre tar man avstånd från allt sådant som i bibeln 

uttrycker en förtryckande människosyn mot till exempel kvinnor, homosexuella eller olika 

etniska grupper.256 På ett sätt skulle man kunna dra slutsatsen att man i Allhelgonakyrkan 

väljer att sätta Jesus i centrum på ett speciellt tydligt sätt genom att så tydligt fokusera på Jesu 

kärleksbudskap. Å andra sidan relativiserar man alla andra dogmer, potentiellt även de som 

handlar om Jesus, och låter människors egna tankar om Gud ha företräde. Detta kan då 

knappast kallas för ett tydligt Jesuscentrerat budskap i den bemärkelse som åsyftas i denna 

studie (se kapitel fyra). 
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Carlsson uttrycker en kritik mot karismatisk kristendom där man säger att man ska sätta Jesus 

i centrum och han frågar sig vad man egentligen menar med det.257 Kanske vill han därmed ta 

avstånd ifrån den dogmatiska renlärighet som han möjligtvis uppfattar att man implicit ger 

uttryck för när man talar om att sätta Jesus i centrum. Denna antidogmatiska hållning 

uttrycker Olle Carlsson bland annat på följande sätt: 

”Kristen tro handlar inte om lärosatser som individen måste bekänna sig till för 

att få kalla sig kristen, utan om en erfarenhet av tillit eller ett hopp om att Gud är 

en kärleksfull kraft som är tillgänglig för alla människor. Budskapet om Guds 

villkorslösa och upprättande kärlek är det absoluta centrumet i 

Allhelgonamässan”.258 

Carlsson kallar kristendomstolkningen i Allhelgonakyrkan för ”öppen, kreativ och 

holistisk”259 och skriver om att man där vill inkludera alla människor och sätta budskapet om 

Guds villkorslösa och upprättande kärlek i centrum samtidigt som man förhåller sig fritt till de 

kristna dogmerna.260 Han menar att en sådan förståelse av kristen tro har stort stöd hos 

sekulariserade människor idag och att det i sig är ett argument för detta synsätts legitimitet då 

han argumenterar för att kyrkan bör byggas underifrån.261 Några av principerna för 

samtalsgrupper och övriga möten som man formulerat i Allhelgonakyrkan visar tydligt på 

denna öppenhet för de individuella tolkningarna och avståndstagandet till objektiv sanning: 

Principer för samtalsgrupper och övriga möten 

 Vi försöker inte övertyga varandra om vad som är rätt för oss. 

 Vi är inte här för att kritisera eller fördöma. 

 Vi talar i jag-form och utgår från vår egen erfarenhet. 

 Vi kritiserar eller kommenterar inte och ger inte råd.262 

 

Kanske ligger det i denna grundförståelse av kyrkan som medlemmarnas kyrka (även de 

sekulariserades) en inbyggd omöjlighet att kunna stå för ett tydligt budskap utåt. När kyrkan 

är hela det sekulariserade folkets kyrka och allas tolkningar är lika viktiga och sanna blir 
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kyrkans budskap svårdefinierat. Det blir svårt att ha ett tydligt budskap över huvud taget. 

Ännu svårare torde det vara att kommunicera ett tydligt Jesuscentrerat budskap om det inte 

finns ett tydligt budskap utan lika många budskap som det finns människor som är delaktiga i 

kyrkan.  

Detta subjektiva förhållningssätt till dogmer uttrycker Carlsson bland annat i termer av 

relativisering av religioners sanningsanspråk: 

”I Allhelgonamässan betonas att Gud är större än alla religioner och att dessa 

endast är bräckliga mänskliga konstruktioner. Ingen kan göra anspråk på att äga 

sanningen om Gud, eller att veta något mer om Gud än någon annan”.263 

Vidare uttrycker Carlsson detta subjektiva förhållningssätt till dogmer genom att kritisera den 

västerländska kyrkan: 

”I den västerländska kyrkan har det funnits en fixering vid dogmatisk renlärighet, 

men kristen tro handlar framförallt om befrielse, helande och upprättelse och att 

förmedla mening och livsglädje”.264 

För att sammanfatta den något tvetydiga bilden av huruvida man i Allhelgonakyrkan har ett 

tydligt Jesuscentrerat budskap behöver bilden förtydligas något. Man torde kunna säga att 

man har ett tydligt Jesuscentrerat budskap i Allhelgonakyrkan om man tolkar det endast som 

ett tydligt budskap om att Jesus visar på Guds kärlek och detta kärleksbudskap är Bibelns 

”kärna” som allt annat bör tolkas utifrån och övriga dogmer är oviktiga. Detta budskap verkar 

vara väldigt tydligt i centrum i Allhelgonakyrkan. Det måste dock betonas att detta inte är vad 

som vanligtvis menas med ”ett tydligt Jesuscentrerat budskap” och det är inte heller den 

förståelsen av detta som är utgångspunkten i denna studie (se kapitel fyra). Vidare torde det 

vara en omöjlighet att förmedla ett tydligt Jesuscentrerat budskap i den bemärkelse som här 

studeras när de grundläggande värderingarna präglas av dogmatisk relativism och vikten av 

individuella trostolkningar – i en sådan trosmiljö torde det vara svårt att på ett tydligt sätt sätta 

något i centrum då varje människa uppmuntras att fritt välja sin utgångspunkt och ingenting är 

mer sant än något annat. Trots detta verkar det finnas en tydlig ansats till att sätta budskapet 

om Guds villkorslösa kärlek i centrum i Allhelgonakyrkan. Huruvida man lyckas med det 

eller om detta budskap också går förlorat i öppenheten för varje individs egna trostolkningar 
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är svårt att avgöra. Kanske skulle det kräva en egen studie där man exempelvis skulle kunna 

intervjua personer som går i Allhelgonakyrkan för att på så sätt utreda vilka 

trosföreställningar de har och om de uppfattar att budskapet om Guds villkorslösa kärlek 

tydligt förmedlas i Allhelgonakyrkan.  
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7. Slutsatser  

I det här kapitlet är det dags att sammanfatta vad de fyra församlingarna har kunnat påvisa om 

de två hypotesernas giltighet. Kan man se att de fyra församlingarnas växt delvis kunnat ha 

med dessa faktorer - låga trösklar och ett tydligt Jesuscentrerat budskap - att göra? Eller har 

de kunnat växa trots att de inte uppfyllt de här ”kriterierna” för församlingsväxt? Frågan som 

ställs i detta kapitel är alltså om hypoteserna kan korroboreras eller falsifieras. Möjligtvis kan 

även nya hypoteser genereras. 

7.1 För att en församling ska växa måste det vara ”låga trösklar” in i 

kyrkan 

Hypotesen att det behöver vara låga trösklar in i kyrkan för att en församling ska växa har 

delvis kunnat styrkas i den här studien. Trösklarna behöver vara låga; antingen generellt sett 

för en bredd av människor eller för en stor specifik grupp av människor. 

I Döderhults församling har vi kunnat se att det finns ett folkligt drag som gör att vanligt folk 

kan känna sig hemma där. Det verkar som att man når ut till många i bygden som antagligen 

inte hade kommit till kyrkan om det inte var för församlingens aktiva arbete med 

gudstjänstutveckling, delaktighet, musik och förkunnelse. Norrgård betonar i detta 

sammanhang hur man har ett stort passivt förtroende även bland dem som inte regelbundet 

kommer till kyrkan. Vidare har vi sett hur såväl vänskapens mission som centrummission 

bidrar till att sänka trösklarna i Döderhult församling. Det verkar dock inte vara så att det på 

ett tydligt sätt är människor från vitt skilda sociala grupper som är en del av församlingen. 

Troligtvis beror detta helt enkelt på att det samhälle församlingen verkar i är relativt 

homogent och den uppenbara sociala nöden finns inte här på samma tydliga sätt som i 

storstäderna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i någon mån verkar vara låga 

trösklar in i kyrkan i Döderhults församling.  

Furulundskyrkan har en relativt stor spridning på typer av människor i sitt närområde och 

såväl de från de välbärgade områdena i närheten som de från de mer socialt utsatta områdena i 

närheten förefaller finnas representerade i Furulundskyrkan, även om vissa grupper 

representeras i högre utsträckning än andra. Församlingen kännetecknas även av en stor 

spridning av kyrklig bakgrund hos de som är aktiva i kyrkans gemenskap. Sjödin poängterar 

vidare att man når ut till många som lider av ”dold nöd” på olika sätt, men att den synliga 
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nöden inte är påtagligt närvarande i Furulundskyrkans omgivande kontext. Det förefaller som 

att man genom konceptuell mission och vänskapens mission samt arbetet med de många 

frivilliga i kyrkans verksamhet håller trösklarna låga för flertalet. Särskilt Alpha-kurser verkar 

vara en vanlig väg in i församlingen för den icke-kyrkovane och således en aktivitet som 

särskilt bidrar till sänkta trösklar in i församlingen. Sammanfattningsvis kan det konstateras 

att det i Furulundskyrkan i någon mån verkar vara låga trösklar in i församlingen. 

St:a Clara församling i Stockholm är den församling som tydligast stämmer in på den 

beskrivning av en församling med låga trösklar som litteraturen om växande församlingar i 

Sverige ger för handen. Kyrkans belägenhet i centrala Stockholm torde bidra till en möjlighet 

att fånga upp många olika typer av människor, vilket man också gör i St:a Clara. De låga 

trösklarna verkar formas av en öppen attityd som handlar om såväl öppna kyrkportar som en 

öppenhet för olika typer av människor. Denna öppenhet tar sig bland annat i uttryck i att alla 

sorters människor kommer till St:a Clara kyrka, såväl läkare och advokater som prostituerade 

och missbrukare. Öppenheten tar sig också i uttryck i det uppsökande diakonala arbetet där de 

människor som få vill ha kontakt med blir kontaktade av representanter för S:ta Clara kyrka. 

Det finns också uttalade strategier för att göra kyrkorummet mer tillgängligt och därmed 

sänka trösklarna in i själva kyrkan för olika typer av människor. Sahlberg menar vidare att 

man genom arbetet med att få in personer med ett missbrukarförflutet i kyrkan har bidragit till 

ytterligare sänkta trösklar genom att de personerna bidrar med en slags äkthet i allt som sägs 

och görs. Även frivilligarbetet i församlingen torde bidra till låga trösklar genom den 

igenkänningsmekanism som det kan tänkas leda till. Det kan konstateras att St:a Clara kyrka 

på ett tydligt sätt uppvisar mycket låga trösklar in i kyrkan. 

Allhelgonakyrkan är den gemenskap som ger den mest otydliga bilden av huruvida man här 

har låga trösklar in i kyrkan eller inte. Å ena sidan finns det en sällan skådad öppenhet för 

människors olika tankar som grundar sig i ett radikalt jämlikhetsideal där kyrkan inte har 

tolkningsföreträde ens i teologiska frågor, vilket verkar öppna upp en väg in i kyrkan för en 

grupp av människor som kyrkan annars sällan når. Å andra sidan verkar det de facto vara så 

att endast en ganska begränsad kategori av människor kommer till Allhelgonakyrkan trots att 

man i praktiken har hela Stockholms stad som potentiellt upptagningsområde, vilket väcker 

misstankar om att trösklarna ändå inte är så låga som de i denna kyrka rådande värderingar 

skulle kunna tänkas leda till. Kanske är det istället så att trösklarna är låga för en viss grupp av 

människor och då denna grupp är ganska stor och sällan kommer till kyrkan i vanliga fall blir 

det särskilt märkbart när man som i Allhelgonakyrkan lyckas nå just den gruppen. Trösklarna 
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in i Allhelgonakyrkan har alltså inte kunnat konstateras vara generellt låga men verkar 

däremot vara låga för gruppen kyrkoovana sekulariserade människor i kris i åldern tjugofem 

till femtiofem år med någon slags kulturradikal identitet. 

Döderhults församling, Furulundskyrkan samt St:a Clara kyrka har alltså styrkt hypotesen om 

nödvändigheten av låga trösklar in i kyrkan för att en församling ska kunna växa. Den 

församling som endast delvis har styrkt hypotesen är den i Allhelgonakyrkan. Där har kunnat 

konstateras att trösklarna inte är låga för alla grupper i församlingens upptagningsområde, 

men däremot låga för en viss grupp människor. Då detta är en väldigt stor grupp och därtill en 

grupp som kyrkan ofta har svårt att nå torde man kunna väga förmågan att hålla trösklarna 

låga för den gruppen högt och därmed inte helt avfärda församlingens förmåga att hålla 

trösklarna in i kyrkan låga. Möjligtvis skulle en ny mer specificerad hypotes kunna formuleras 

utifrån erfarenheterna från de här fyra församlingarna: för att en församling ska kunna växa 

måste det vara låga trösklar in i kyrkan antingen för en stor specifik grupp eller generellt sett 

för alla människor i församlingens upptagningsområde. En sådan hypotes stämmer överens 

med den empiri som här studerats och skulle kunna vara värd att studera vidare genom 

prövning mot ett större empiriskt underlag än vad denna studie tillåtit.  

En intressant aspekt som är gemensam för de fyra olika församlingarna är att alla arbetar 

mycket med frivilliga. Detta torde vara värt att notera trots att det ligger utanför denna studies 

egentliga hypotesprövning. Kan det kanske vara så att detta är ett arbetssätt som på ett 

grundläggande sätt sänker trösklarna in i kyrkan? Finns det möjligtvis en psykologisk aspekt 

av frivilligengagemang som på ett radikalt sätt sänker trösklarna in i en kyrkas gemenskap 

genom att man kan identifiera sig med en sådan gemenskap som helt eller delvis representeras 

av personer som man kan identifiera sig med? Det kan hur som helst konstateras att denna 

studie i någon mån pekar på frivilligas betydelse för växande församlingar.  

7.2 För att en församling ska växa måste den ha ett tydligt 

Jesuscentrerat budskap 

Hypotesen att en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa har 

i denna studie inte kunnat styrkas. Två av de studerade församlingarna (Furulundskyrkan och 

St:a Clara kyrka) har stämt in på detta påstående, medan de andra två (Döderhults församling 

och Allhelgonakyrkan) inte har gjort det. I Döderhult har dock konstaterats att man har någon 

annan form av tydligt budskap. I Allhelgonakyrkan är det oklart om man har någon annan 
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form av tydligt budskap. Nedan följer en kort sammanfattning av de resultat som föranlett 

dessa slutsatser. 

Man verkar förmedla ett tydligt budskap i Döderhults församling. Detta budskap handlar för 

det första om att gudstjänstfirande som möjliggör det ordlösa mötet med Gud är kyrkans 

huvuduppgift och för det andra om att när människan fullgör sin jordiska kallelse bidrar hon 

till att fullborda den skapelse som Gud en gång påbörjat. Det kan också konstateras att man 

ser det som viktigt att vara tydlig med kyrkans specifikt kristna budskap. Inga belägg har dock 

kunnat finnas för att man vinnlägger sig om att detta tydliga kristna budskap ska vara just 

”Jesuscentrerat”.  

Allt tyder på att man i Furulundskyrkan förmedlar ett tydligt och Jesuscentrerat budskap. Den 

känslomässiga närheten till Jesus betonas samt denna relations omvandlande kraft. När Sjödin 

exemplifierar ett teologiskt resonemang kretsar det kring Jesus. Detta är mycket tydligt i hans 

bok Sök Guds ansikte och föranleder oss att tro att så även är fallet i hans förkunnelse i 

Furulundskyrkan. Detta styrks bland annat av en församlingsmedlems uttalande om att 

Furulundskyrkan är en Jesusfokuserad församling. Det verkar också finnas en koppling 

mellan Jesuscentrering och betoningen av vikten av mission i Furulundskyrkan. Sjödin menar 

att det av det känslomässigt nära förhållandet till Jesus automatiskt följer en iver att få andra 

att också älska Jesus.  

Även i St:a Clara församling finns ett tydligt Jesuscentrerat budskap. Enligt Sahlberg är 

kyrkans främsta uppgift att bidra med berättelsen om Jesus. Detta görs i St:a Clara kyrka dels 

i handling i diakonin och dels genom att med ord berätta om Jesus. Man förefaller vara måna 

om att binda ihop diakonin och budskapet till en helhet där man genom det diakonala arbetet 

både visar på Jesu budskap i handling och vinnlägger sig om att i dessa sammanhang berätta 

om Jesus. Denna Jesuscentrering verkar genomsyra St:a Clara församling och visar sig även i 

psalmval och predikningar. Det verkar vidare finnas en betoning av omvändelsen och en 

uppmuntran till att personligen säga ja till Jesus i St:a Clara, vilket ytterligare förstärker 

intrycket av att man i denna kyrkas gemenskap har ett tydligt Jesuscentrerat budskap.  

Det har inte gått att finna ett tydligt Jesuscentrerat budskap i den bemärkelse som denna studie 

avser i Allhelgonakyrkan. Det hade möjligtvis gått att påstå att det finns ett tydligt 

Jesuscentrerat budskap i Allhelgonakyrkan om man med detta hade menat ett generellt 

budskap om Jesus som symbol för Gud som en villkorslös kärlekskraft. Detta budskap verkar 

vara mycket framträdande i Allhelgonakyrkan och representerar möjligtvis ett tydligt budskap 
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som finns i denna gemenskap. Det är dock svårt att avgöra om detta budskap finns på ett 

tydligt sätt i Allhelgonakyrkan då ett annat budskap som tydligt förs fram av Carlsson som 

viktigt i Allhelgonaverksamheten är vikten av varje individs rätt att själv forma sin egen tro 

och teologi. I ljuset av denna inställning till en församlings bärande av ett visst budskap är det 

alltså svårt att utan vidare studier av församlingsmedlemmars uppfattning av det som 

förmedlas avgöra huruvida det över huvud taget finns ett tydligt budskap i Allhelgonakyrkan. 

Det kan dock konstateras att det inte finns ett tydligt Jesuscentrerat budskap enligt denna 

studies förståelse av det i Allhelgonakyrkan, vilket gör att denna församling inte bekräftar 

hypotesen om att en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att växa. Det 

kan dock konstateras att det möjligtvis finns ett annat tydligt budskap i Allhelgonakyrkan: 

Gud som villkorslöst älskande kraft och individens rätt att själv forma sin tro och sina 

värderingar. 

Hypotesen att en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa har 

i denna studie alltså inte kunnat styrkas. Två av de studerade församlingarna har stämt in på 

detta påstående, medan de andra två inte har gjort det. De två församlingar som inte har 

kunnat ses ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap har dock möjligtvis någon annan form av 

tydligt budskap. En alternativ hypotes skulle därmed kunna formuleras: för att en församling 

ska växa måste den ha ett tydligt budskap. Denna studie har dock inte kunnat korroborera 

hypotesen att en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa. 

  



70 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 

Andersson, Lotten. ”Clara kyrka – missionsstation mitt i city”. Budbäraren, no. 5 (1995), 

Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS), Stockholm, 1982- 

 

Birkedal, Erling & Hegstad, Harald & Turid Skorpe Lannem (red.), Menighetsutvikling i 

folkekirken – Erfaringer og muligheter, IKO-Forlaget, Oslo, 2012 

Birkedal, Erling & Hegstad, Harald & Skorpe Lannem, Turid, ”Menighetsutvikling i 

folkekirken – Perspektiver fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i Den norske 

kirke 2008-2011”, Luthersk kirketidende, no. 5 (2012) 

 

Blomgren, Else & Carlsson, Olle, Hej och välkommen till Allhelgonamässan, Verbum, 

Stockholm, 2009 
 

Borgehammar, Stephan & Bexell, Oloph (red.), Kyrkans liv: introduktion till 

kyrkovetenskapen, [3., förkortade uppl.], Avdelningen för kyrkovetenskap, 

Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 2001 

 

Byström, Jan & Norrgård, Leif, Mer än ord: liturgisk teologi och praxis, Verbum, 

Prästmötesavh. av båda förf. Växjö stift, Stockholm, 1996 

 

Eriksson, Klas & Nygren, Cahtrine, Växande församlingar i Sverige, Svenska 

baptistsamfundet, Sundbyberg, 2008  

 

Hagerius, Alexander, Människor som tror, Marcus, Örebro, 2009 

 

Modéus, Fredrik, Längta efter liv: församlingsväxt i Svenska kyrkan, Verbum, Stockholm, 

2009  

 

Sahlberg, Carl-Erik, Längtan efter liv: spår av en levande kyrka genom tvåtusen år, Trots allt, 

Göteborg, 1997 

 

Sahlberg, Carl-Erik, Nära "Plattan", nära altaret: livet i S:ta Clara kyrka, KM-förl., Aneby, 

2000 

 

Sjödin, Anders-Petter, Sök Guds ansikte, [Ny, rev. uppl.], Libris, Örebro, 2012 

 

Svenska kyrkan, Kyrkoordning för Svenska kyrkan med angränsande lagstiftning, [Ny 

uppdaterad uppl.], Verbum, Stockholm, 2013 

 

 

 

 

 
 



71 
 

Intervjuer 

Anders-Petter Sjödin, präst i Furulundskyrkan i Partille, intervju 2008 utförd av Fredrik 

Modéus. Transkriptioner finns hos Elisabet Runefors i Lund eller hos Fredrik 

Modéus i Lund. 

Carl-Erik Sahlberg, präst i St:a Clara kyrka i Stockholm, intervju 2008 utförd av Fredrik 

Modéus. Transkriptioner finns hos Elisabet Runefors i Lund eller hos Fredrik 

Modéus i Lund. 

Leif Norrgård, kyrkoherde i Döderhults församling, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus. 

Transkriptioner finns hos Elisabet Runefors i Lund eller hos Fredrik Modéus i 

Lund. 

Olle Carlsson, präst i Allhelgonakyrkan i Stockholm, intervju 2008 utförd av Fredrik Modéus. 

Transkriptioner finns hos Elisabet Runefors i Lund eller hos Fredrik Modéus i 

Lund. 

 

Elektroniska källor 

 

Döderhults församling. Kontakta oss. Hämtad 2013-09-17 från 

http://www.minkyrka.se/doderhult/kontakta-oss/  

 

Döderhults församling. När prosten tog avsked. Hämtad 2013-09-17 från 

http://www.minkyrka.se/doderhult/nar-prosten-tog-avsked/ 

 

Eniro. Döderhults församling. Hämtad 2013-09-13 från http://kartor.eniro.se/ 

 

Eniro. Partille. Hämtad 2013-09-17 från 

http://kartor.eniro.se/query?what=maps&search_word=&geo_area=partille&fr

om=  

 

Furulundskyrkan. Kontakta oss. Hämtad 2013-09-17 från 

http://www.furulundskyrkan.se/index.php/kontakta-oss  

 

Johannes Ottestig. Rekordstort pris till Carl-Erik Sahlberg. Dagen. 2012-11-23. Hämtad 2013-

09-18 från http://www.dagen.se/nyheter/rekordstort-pris-till-carl-erik-sahlberg 

 

Nationalencyklopedin. Kristdala. Hämtad 2013-09-17 från http://www.ne.se/kristdala/231681 

 

Nätverk församlingsutveckling. Nätverket. Hämtad 2013-09-13 från 

http://www.forsamlingsutveckling.se/natverket/ 

 



72 
 

Nätverk församlingsutveckling. NFU. Hämtad 2013-09-2 från 

http://www.forsamlingsutveckling.se/nfu/ 

 

Olle Carlsson. Olle Carlsson. Hämtad 2013-09-27 från http://www.ollecarlsson.com/ 

 

Oskarshamns kommun. Oskarshamns historia. Hämtad 2013-09-17 från 

http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=290 

 

Partille Kommun. Partille växer. Hämtad 2013-09-17 från http://www.partille.se/sv/Upptack-

Partille/Partille-vaxer/  

 

Snabbskola i Naturlig församlingsutveckling. E-bok. Hämtad 2013-09-13 från 

http://www.forsamlingsutveckling.se/nfu/snabbskola-i-nfu/ 

 

St:a Clara kyrka. Om oss. Hämtad 2013-09-18 från http://www.klarakyrka.se/index.php/om-

oss.html 

 

St:a Clara kyrka. Kontakt och öppettider. Hämtad 2013-09-18 från 

http://www.klarakyrka.se/index.php/kontakt.html/ 

 

Övriga källor 

Församlingsinstruktion för Döderhults församling 2005. Kyrkorådet i Döderhults församling 

den 4 april 2006. Exemplar finns hos Elisabet Runefors i Lund eller via 

församlingsexpeditionen i Döderhults församling. 

 

Församlingsinstruktionen 2010 Katarina församling. Stockholm i Katarina församling den 16 

juni 2010. Exemplar finns hos Elisabet Runefors i Lund eller via församlingens 

hemsida. 

 


