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Abstract 

This MA thesis aim has been to examine what it means to be a church in a multi-cultural and 

multi-religious environment. The research question posed is: how is a churchly identity being 

described in contexts characterized by multiculturalism and multi-religiosity? This has been 

examined by semi-structured interviews with seven ordained ministers and one ordained deacon 

in four different churches within the Church of Sweden. The results were then analyzed and 

described based on two questions: “what is the church?” and “who is the church?”. Further, the 

results have been related to the discussion of a constructive and contemporary ecclesiology, 

represented by Fredrik Modéus, Sven-Erik Brodd & Gunnar Weman, to identify how the results 

of the study contribute to that discussion.  

My conclusions of the study are that the churchly identity in these studied contexts is 

partly ecclesiological and partly theological. Firstly, the identity involves being a church with 

the message of hope and security and to refill and support Christians with strength to operate 

in their everyday lives. The ecclesiological part includes the church’s practical work and in 

what way the church is contextually significant. Secondly, the church exists dialectical between 

the history of tradition and the present time, and between the first and the second article of the 

Creed. This means that the employees understand their church as part of the worldwide 

Christian church and Creation, but at the same time their mission as a church by the life and 

works of Jesus Christ. This is understood as the theological part. 

Lastly, I conclude that this research project is an important voice in the discussion of a 

constructive contemporary ecclesiology.  
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1. Inledning 

1.1     Introduktion 

Efter att ha läst Kristina Helgesson Kjellins bok En bra plats att vara på väcktes en tanke jag 

inte kunnat bli av med. Boken går att ställa i kontrast till den ständiga nyhetsrapporteringen 

med uttjatade rubriker så som ”kyrkan har blivit för politisk” eller ”kyrkan är i kris – 

medlemsantalet sjunker”. Är det så det är att vara kyrka i ett utsatt område? Jag började fundera 

på om folk vet vad Svenska kyrkan sysslar med, egentligen? Alla vet att kyrkan gör bra saker 

för samhället på grund av kyrkans värderingar, men sällan undersöks det och berättas om.  

 

Under min tid som teologstudent har jag ofta ställt mig frågan om texters eller föreläsningars 

relevans för verkligheten. Vad gör det för nytta att sitta här och samtala och diskutera, när det 

finns en annan värld, där ute? Avståndet mellan teori och praktik, akademi och församling, kan 

ibland vara väldigt långt. Men samtidigt har studierna öppnat dörrar jag aldrig kunnat drömma 

om. Alla timmar av läst litteratur, diskuterande på seminarier och frustrationen över att aldrig 

få ett svar – istället fler frågor – har varit otroligt givande. Att få inhämta ny kunskap för att 

försöka förstå världen och människan ännu bättre från ett annat, nytt, perspektiv och att fortsätta 

lägga det där pusslet. Samtidigt har diskussionerna och problematiserandet ofta lett till att 

funderandet kring ”vad är det då att vara människa?” och ”vad är det att vara kyrka, 

egentligen?”. Svaren som aldrig kommer. I det upptäckte jag att det fanns svar. Det fanns 

erfarenheter och berättelser som kombinerar det akademiska och församlingserfarenheterna. En 

uppsatsidé blev född.  

 

När diskussioner om svenskhet och invandring på senare år har kommit upp på den politiska 

agendan kändes det angeläget att gå in i ett forskningssammanhang inom mitt egna teologiska 

fält som kan relatera till det. Vad gör det med den lokala församlingen i Svenska kyrkan att 

arbeta med mångkultur och mångreligiositet och att verka i en sådan kontext? Jag ville veta mer 

om berättelserna från En bra plats att vara på och samtidigt analysera dem utifrån ett teologiskt 

perspektiv. Jag ville ut och träffa människorna. Jag ville höra erfarenheterna och förstå 

verkligheten. Fler behöver få möjligheten att höra ett, av många, exempel om hur integrering 

av människor kan lyckas, i en tid av polarisering, rädsla och oro för framtiden.  
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1.2     Bakgrund 

I alla tider har människor samlats. Sedan de första århundrandena av vår tideräkning har 

människor samlats i Jesu namn. Församlingarna och dess kyrkor har haft olika betydelser i olika 

tider och reflekterat över sin kyrkliga identitet. Kyrkan var, och är, alltid del av ett samhälle 

och ”barn av sin tid”. Det som sker på ett samhälleligt plan sker även i kyrkan, och vice versa. 

Förståelser och tolkningar av människors liv och berättelser från förr skapar nya berättelser och 

livstydningar. Kyrkan är världsvid och alltid en del av någonting större. Samtidigt är den satt 

att verka i en lokal kontext och församling. Enligt Jonas Ideström kan den lokala kyrkan förstås 

som en social kropp som omfattar alla som rör sig där och även det omkringliggande samhället. 

I kombination med bl.a. byggnaderna, verksamheterna och styrdokumenten formas en kyrklig 

identitet.1 Detta är ett sätt att teologiskt reflektera över hur en kyrka framställs i ett samhälle 

och gentemot människorna som lever i den. 

 

Svenska kyrkan är inte längre självklar i det svenska samhället, p.g.a. separationen med staten 

och dalande medlemsantal. Alla församlingar har sina egna teologiska bekymmer och 

ecklesiologiska utmaningar. Däremot finns det områden där det kan bli extra angeläget att 

reflektera över vad det är att vara kyrka. Den norrländska glesbygden är ett sådant exempel: 

stora geografiska områden med liten population. Går det att vara kyrka där? På vilket sätt? 

Vilken betydelse har kyrkan för bygden och för människorna?2 

 

Ett annat exempel är platser som karakteriseras av religiös och kulturell pluralism, och där 

kyrkotillhörigheten är extremt låg. I dessa områden finns en utsatthet, hopplöshet och en nöd 

som är svår att mätta. Detta skapar nya förutsättningar och utmaningar att möta den omvärld 

kyrkan är satt att verka i. Samtidigt är det platser med mycket värme, glädje och med olika 

kulturella inslag. Identiteten påverkas av sin omgivning. Helgesson Kjellins arbete handlar om 

just det. Hon undersöker situationer som uppstår hos svensk-kyrkliga församlingar i 

mångkulturella och mångreligiösa områden och hur de anställda reflekterar över det, utifrån ett 

antropologiskt perspektiv.3 De undersökta församlingarna i studien är del av nätverket 

                                                
1 Ideström, Jonas. Lokal kyrklig identitet: en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i 
Flemingsberg. Artos & Norma. Skellefteå, 2009, sid. 11f, 36, 249f. 
2 Ideström, Jonas. Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Artos. Skellefteå, 2015, sid. 243f.  
3 Helgesson Kjellin, Kristina, En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och 
identitetsskapande i Svenska kyrkan. Artos & Norma. Skellefteå, 2016, sid. 14f. 
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”Framtiden bor hos oss” som innefattar församlingar i Svenska kyrkan med låg 

kyrkotillhörighet som verkar ”i mångreligiösa och mångetniska storstadsområden”.4  

 

De ovan nämnda arbetena bottnar i att försöka förstå sin egna kyrkliga identitet. Att vara kyrka 

innebär bl.a. att vara en gemenskap och att fira gudstjänst. Fredrik Modéus undersöker i sin 

avhandling vilken praktisk roll och teoretisk identitet gudstjänstgemenskapen har i Svenska 

kyrkan. Kyrkan går inte att förstå utan att titta på hur den konkreta ecklesiologin framträder, 

men den vilar samtidigt på ett teologiskt, abstrakt, fundament.5 Båda perspektiven behövs. 

 

I den här uppsatsen kommer jag studera hur präster och diakoner, anställda i Svenska kyrkan 

reflekterar, förstår och tolkar den kontext de verkar i – teologiskt och ecklesiologiskt. Kontexten 

är specificerad kring församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa områden. 

Vad blir viktigt och vad blir mindre viktigt och hur reflekterar de teologiskt över situationen? 

Vad gör det med förståelsen av kyrkans identitet? Uppsatsen vill lyfta de anställdas reflektioner 

och erfarenheter kring vad det är att vara kyrka just där. 

 

1.3     Syfte och frågeställning 

De beskrivna ecklesiologiska arbetena relaterar på något sätt till vad och hur en kyrklig identitet 

är. Ideström behandlar vad kyrkan är i en glesbygd samt hur en församling tolkar sitt uppdrag 

och sin identitet. Helgesson Kjellin studerar svensk-kyrkliga församlingars vardag i områden 

med kulturell- och religiös pluralism, men gör det inte utifrån ett teologiskt perspektiv. Mot 

bakgrund av detta är syftet med uppsatsen att undersöka och beskriva hur en kyrklig identitet 

framkommer i mångkulturella och mångreligiösa områden. Utifrån det formuleras följande 

frågeställning: 

 

1) Hur framställs en kyrklig identitet i mångkulturella och mångreligiösa kontexter?  

 

När svaren på denna frågeställning är redovisad blir syftet vidare att se på undersökningens 

resultat som en röst i diskussionen om en ”konstruktiv samtidsecklesiologi”. Den undersökta 

                                                
4 Byström, Christina, Linder, Johanna & Törnqvist, Henrik, Framtiden bor hos oss: metoder och förhållningssätt 
i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan, Argument förlag. Varberg, 2018, sid. 7f. 
5 Modéus, Fredrik, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan: ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och 
ställning i Svenska kyrkan. Verbum, Diss. Lund: Lunds universitet, 2015, sid. 17, 30.  
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kyrkliga identiteten, menar jag, är en viktig röst i den diskussionen. Därför diskuteras den 

identiteten i relation till andra röster i det samtalet: Modéus teoretiska utgångspunkter och 

modell om kärnvärden samt Brodd & Wemans pastoralteologiska tillämpning. En andra 

frågeställning lyder därför: 

 

2) Hur är den presenterade kyrkliga identiteten relevant i en samtida ecklesiologisk 

diskussion? 

 

En kyrklig identitet i mångkulturella och mångreligiösa kontexter ska alltså undersökas och 

mejslas fram. Detta ska vidare analyseras och diskuteras med två perspektiv i frågan om en 

relevant, nutida ecklesiologi. 

 

1.4     Metod 

För att besvara hur en kyrklig identitet framträder i dessa mångkulturella och mångreligiösa 

områden användes kvalitativ, semi-strukturerad, intervju som främsta metod. I sådan form av 

forskningsintervju läggs tonvikten på den intervjuades berättelse och upplevelse av ett specifikt 

ämne, menar Kvale & Brinkmann. En semi-strukturerad intervjuform är alltså delvis riktad mot 

ett specifikt ämne eller tema samt delvis innehållande öppna frågor som skapar rum för fria 

beskrivningar i svaret.6 Detta till skillnad mot den strukturerade intervjun som söker en form 

som är densamma i form av frågor och bestämd kontextsituation, eller en ostrukturerad intervju 

med allmänna frågor och teman som kan tas upp utan samma ordningsföljd i de olika 

intervjuerna. I denna uppsats undersökning användes ett bestämt frågeformulär med några 

övergripande teman, men där ordningsföljd kunde variera och följdfrågor kunde ställas.7 

 

Sju präster och en diakon intervjuades och gav sin syn på, och förståelse av sin kontextuella 

situation, i den församling som de verkade i. De totalt åtta deltagande personerna hade 

varierande ålder och arbetserfarenhet som präst eller diakon med en åldersmässig spridning 

mellan 32–67 år. Samtliga var anställda i Svenska kyrkan. Vidare analyserades transkriberingen 

för att utröna vad som säger något om en kyrklig identitet. Allt som sades kopplat till att det 

                                                
6 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, sid. 43. 
7 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Malmö, 2011, sid. 206; Mer om detta i 
uppsatsens avsnitt 2.1 Genomförandet. 
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”kyrkliga” går att tolka in som faktorer av en identitet, därför har ett urval gjorts. Urvalet gjordes 

1) utifrån frågorna ”vad är kyrkan?” och ”vem är kyrkan?”8, 2) genom att ta med material som 

hade tydliga likheter eller olikheter kring samma eller liknande frågor, 3) för att följa en röd 

tråd i uppsatsens resultatdel och 4) när informanterna var otydliga eller motsägelsefulla i sitt 

resonemang. Jag valde att inte ta med något som jag inte förstod korrekt eller som av tekniska 

skäl inte kunde uppfattas i transkriberingen från ljudfilen.  

 

Av det skrivna materialet gjordes en innehållslig analys. Dess innehåll lästes kritiskt och 

användes konstruktivt i uppsatsen – för att bekräfta eller ifrågasätta något i det insamlade 

materialet – och återgavs sedan deskriptivt i uppsatsen. Detta handlade främst om teologisk 

litteratur men också en del artiklar samt kyrkoordningen för Svenska kyrkan. 

 

1.4.1     Kvalitativ forskning 

Denna uppsats utgår i huvudsak ifrån kvalitativ forskning. Det som skiljer sig i förhållande till 

kvantitativ forskning är att istället för att utläsa statistik och uträkningar av data, försöker 

kontextuella fenomen beskrivas samt betydelser och processer tolkas. Målet, enligt Silverman, 

är att försöka nå förståelse istället för korrelationer eller förklaringar.9 Den forskningmodell 

inom kvalitativ forskning som jag i uppsatsen anammar är naturalism. Det innebär att tolka och 

förstå fenomen, så som människorna beskriver dem. Empirin, som i detta fall är intervjusvar, 

är en representation av verkligheten.10 Silverman menar att insamlade data inom denna 

vetenskapsgren utgår ifrån verklighetens subjektiva erfarenheter, och därför är intervju den 

vanligaste metoden. Det är med öppna frågor och i dialogen med informanterna som kunskapen 

uppstår.11 De intervjuade präst- och diakonvigda personerna beskriver för mig deras upplevda 

verklighet, vilket knyter an till fenomenologi. Kvale & Brinkmann menar att en allmän 

förståelse av fenomenologi i kvalitativ forskning innebär att informanternas perspektiv, 

beskrivningar och förståelse av världen analyseras utifrån grundantagandet ”att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är.”12 

                                                
8 Dessa två analysfrågor är inspirerade av Bo Håkansson som i sin avhandling Vardagens Kyrka, 2001, gör en 
liknande uppdelning för att studera Gustaf Wingrens kyrkosyn. Håkansson ställer då frågorna ”vad är kyrkan?”, 
”vem är kyrkan?” och ”var är kyrkan?” till sitt material. 
9 Silverman, David, Interpreting qualitative data, 5. ed., Sage, London, 2015, sid. 4f. 
10 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, sid. 17. 
11 Silverman 2015, s. 24.  
12 Kvale & Brinkmann 2014, s. 44. 
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Tillförlitligheten i studien hade kunnat öka om detta hade kunnat mätas och bekräftas genom 

ett annat metodval, exempelvis observationsstudier eller intervjuer som också omfattar 

församlingsbor. Av arbetsekonomiska skäl och uppsatsens omfång har det inte varit möjligt. 

Eftersom jag i uppsatsen är intresserad av den teologiska reflektionen lämpar det sig väl att 

fokusera på de teologiskt skolade personerna som verkar i en församling, dvs. de anställda 

prästerna och diakonerna. Uppsatsen rör sig mot en vetenskapsfilosofisk induktiv ansats då 

uppsatsens empiri för att besvara frågeställningen inhämtas från intervjupersonernas beskrivna 

erfarenheter. Det finns däremot också vissa abduktiva drag, som innebär att det sker en dialektik 

och diskussion mellan teori och praktik för att nå en förståelse eller ett svar. Empirin relateras 

i denna uppsats i viss mån till en diskussion med det teoretiska om en konstruktiv 

samtidsecklesiologi. Detta till skillnad mot deduktion som utgår ifrån det teoretiska för att söka 

ett svar eller en förståelse.  

 

1.4.2     Min roll som forskare 

Det som är relevant att beskriva om mig i denna uppsats är att jag studerar till att bli präst i 

Svenska kyrkan, vilket var en av anledningarna till upphovet av denna studie. Detta var något 

som jag också nämnde i mailutskicket. Fördelarna och intentionen med det var att skapa en 

förutsättning för tillit och trygghet i en framtida intervjusituation. Det ökade också chansen att 

de skulle tacka ja till studien. De som jag intervjuar vet vad jag går igenom som student, därför 

att de varit där en gång själva, och har kanske därför lättare att lita på mig: min intention och 

roll som forskare. Det ligger däremot samtidigt ett ansvar i det, att jag står för vad jag sagt och 

inte utnyttjar situationen på något sätt. Fördelarna med mitt engagemang i Svenska kyrkan gör 

också att jag har inblick i ämnet, där frågor kan ställas som kan fördjupa samtalet samt att jag 

till viss del har lättare att förstå deras situation och reflektion än någon som inte har eller haft 

en kontakt eller ett engagemang i kyrkan. En nackdel kan vara att min välvilja gör det svårt att 

vara ”objektiv” och kritisk i mitt sätt att intervju och tolka insamlade data. När uppsatsen dock 

handlar om ett beskrivande av hur identiteten mejslas fram i dessa områden har jag ett material 

och teoretiska utgångspunkter att förhålla mig till, vilket möjliggör att ”forskarrollen” kan 

iklädas på ett bra sätt.  
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1.5     Teori 

Jag ska i uppsatsen behandla vad en kyrklig identitet är och hur den framställs i mångkulturella 

och mångreligiösa områden. I det teoretiska avsnittet är det därför intressant att diskutera 

ecklesiologi som akademiskt fält och dess praktiska funktion. När ramverket för det 

ecklesiologiska fältet är satt, redovisas några olika sätt att angripa hur en relevant och 

konstruktiv ecklesiologi i vår samtid kan se ut, och vad den borde fokusera på. Detta diskuteras 

utifrån Modéus teoretiska utgångspunkter och kärnvärden, Sven-Erik Brodd & Gunnar 

Wemans pastoralteologiska reflektion samt diverse artiklar om Svenska kyrkans relevans och 

funktion som en eventuell folkkyrka. Det är också viktigt att belysa Svenska kyrkans 

ecklesiologi, så som skriven i kyrkoordningen. Till sist kommer avsnittet behandla hur 

mångkultur och mångreligiositet påverkar ett samhälle samt vad en identitet är och hur en sådan 

uppfattas.  

 

1.5.1     Ecklesiologiskt ramverk 

Ecklesiologi är läran om, eller studiet av, kyrkan. Detta breda begrepp går att angripa både 

teoretiskt och praktiskt. För denna uppsats gäller, att den reflektion och självförståelse som 

uppkommer av anställda inom (den undersökta) kyrkan om sin situation och sina erfarenheter 

– i relation till kyrkans värdegrund – säger något om den kyrkliga identiteten. De intervjuade 

subjekten har Svenska kyrkan som arbetsgivare, vilket gör att den värdegrunden och identiteten 

såklart påverkar deras syn på ecklesiologi och teologi. En ecklesiologi förstås, likt en teologi, 

som ett kontextuellt sammanhang som vidare kan och bör konstruktivt diskuteras. Detta 

eftersom ecklesiologi är dynamiskt och föränderligt.13  

 

”Primary ecclesiology is what I am looking for, secondary ecclesiology what I am doing.”14 

Inom det akademiska fältet ecklesiologi verkar det finnas en uppdelning mellan primär- och 

sekundär ecklesiologi. En primär ecklesiologi ska innefatta impulsen eller idén som startar en 

process av att göra det teoretiska till praktik. Grundidén med detta är att en praktisk handling 

eller företeelse alltid börjar med en tanke, en idé eller ett intresse. Idén eller intresset styr sedan 

vilken kunskap som inhämtas och vilken handling som ska utföras. Detta är ett pragmatiskt 

                                                
13 Fahlgren, Sune & Ideström, Jonas (red.), Ecclesiology in the trenches: theory and method under construction, 
Pickwick Publications, Eugene, Or., 2015, sid. 13f. 
14 Fahlgren & Ideström (red.) 2015, s. 162. 
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synsätt.15 Den sekundära ecklesiologin innebär forskning som utgår ifrån praktiken, studier på 

exempelvis liturgi eller människors erfarenheter och berättelser, som ska säga något om vad 

kyrkan är.16 Det teoretiska synsättet har varit allmänrådande under lång tid, medan det praktiska 

perspektivet har fått större utrymme på senare år. Numera har de flesta båda perspektiven med 

i sina arbeten eftersom det alltid sker en dialektik mellan praktik och teori, eller som Modéus 

skriver: ”teori och praktik är ömsesidigt förbundet med varandra”.17  

 

Det går alltså att kritisera denna dikotomiska uppdelning. Istället går det att se ecklesiologiska 

studier genom bilden av en hermeneutisk cirkel. Det går att framföra kritik mot den sekundära 

ecklesiologin att den blir godtycklig och föränderlig, utan förankring i historia och tradition. 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv går det att kritisera den primära ecklesiologin för att inte 

ta personens förförståelse och bakgrund som hen tar med sig in i sitt tänkande i beaktande. 

Denna förförståelse, kombinerat med (praktiska) erfarenheter, skapar sedan en djupare 

förståelse av nya erfarenheter och så vidare, om igen. Det är alltså ett ständigt dynamiskt flöde 

mellan både primär- och sekundär ecklesiologi. Då är frågan vart förförståelsen och bakgrunden 

kommer ifrån. I diskussionen om primär respektive sekundär ecklesiologi är det relevant att 

relatera till liknelsen om hönan eller ägget, vad kom först: de teoretiska, abstrakta idéerna eller 

de praktiska erfarenheterna?18  

 

1.5.2     Svenska kyrkan 

Eftersom uppsatsen är fokuserad på Svenska kyrkan behöver den kyrkans teologi redovisas. 

Svenska kyrkan är ett lutherskt-evangeliskt samfund inom kristenheten, vilket antogs vid 

Uppsala kyrkomöte 1593.19 Enligt kyrkoordningen är kyrkans centrum Jesus Kristus och 

evangeliet är människans medel för att nå en relation med Gud. Tron är ”en personlig erfarenhet 

i människornas liv.” Det är en uppgift för kyrkan och enskilda kristna i varje tidsålder att skapa 

betydelse och att klargöra kyrkans lära samt ”trons djup”. ”Den grundläggande tro, bekännelse 

och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger.”20 

                                                
15 Fahlgren & Ideström (red.) 2015, s. 51, 54f.  
16 Fahlgren & Ideström (red.) 2015, s. 58. 
17 Modéus 2015, s. 32. 
18 Fahlgren & Ideström (red.) 2015, s. 163f. 
19 Svenska kyrkan, Kyrkoordningen 2018-05-20. Inledning till kyrkoordningen, s. 4. 
20 Svenska kyrkan, KO. Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangeliskt-luthersk trossamfund; Inledning, 
s. 5.  
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Dopet är centralt och är ett av två sakrament (vid sidan av nattvarden) och det är det som är 

medlemsgrundande, även om det också går att vara medlem ”i avvaktan på dop”.21 

 

En svensk-kyrklig församling ska fira gudstjänst, utöva mission och diakoni samt bedriva 

undervisning. Allt detta görs i syftet att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i 

tro”.22 En församling blir en församling av att det firas gudstjänster och att det finns en 

gudstjänstgemenskap, samt att där finns engagerade människor som vill ta ansvar för 

församlingens grundläggande uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission).23 Alla 

områden i Sverige tillhör en församling och i det territoriella området har församlingen pastoralt 

ansvar över alla som befinner sig där. Församlingens gemenskap utgör dock alla som är 

medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta i området. Den dubbla ansvarslinjen i Svenska kyrkan 

innebär att anställda och förtroendevalda har gemensamt ansvar i att driva församlingens arbete 

framåt.24  

 

1.5.3     Folkkyrklig ecklesiologi 
Kyrkan är alltid del av sin tid. Antologin Sedd men osedd: Om folkkyrkans paradoxala närvaro 

inför 2020-talet söker konstruktivt diskutera Svenska kyrkans roll och potential i samhället 

samt hur en folkkyrka kan bli relevant i vår post-sekulära samtid. Folkkyrkomodellen 

förutsätter engagerade människor som bär upp kyrkan, annars riskerar det att bli en ”elit-kyrka” 

när endast ett fåtal ideella och anställda ingår i kärnan av gudstjänstfirare.25 Bäckström menar 

att det har pågått, och pågår, en omvärdering av det religiösa och det sekulära i vår tid som har 

skapat flera möjliga värdesystem för ett samhälle att förhålla sig till. Även om Sverige och 

svenskar styrs av ett sekulärt system har religion givits mer plats i den offentliga sfären och har 

i vissa frågor blivit en resurs i samhällsfrågor, när det t.ex. handlar om sociala omsorg, 

migration eller existentiella funderingar. En folkkyrka vill alltid befinna sig i interaktion med 

samhället.26  

 

                                                
21 Svenska kyrkan, KO. Sjätte avdelningen: Kyrkotillhörighet; Inledning, s. 60.  
22 Svenska kyrkan, KO. Andra avdelningen: Församlingarna; Inledning, s. 6. 
23 Svenska kyrkan, KO. Åttonde avdelningen: Församlingstillhörighet och indelning; Inledning, s. 77. 
24 Svenska kyrkan, KO. Andra avdelningen: Församlingarna; Inledning, s. 6; Svenska kyrkan, KO. 2 kap. 
Församlingens uppdrag; 1 §, s. 6. 
25 Wejryd, Anders & Bäckström, Anders (red.), Sedd men osedd: om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 
2020-talet, Verbum AB. Stockholm, 2016, sid. 13, 27. 
26 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s. 42f. 
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Svenska kyrkan är ett kulturarv och en kulturbärare, menar Björn Wiman. Kyrkan har format 

vår stadsbild och våra vanor på flera sätt bl.a. i vårt språk, vår politik, utbildning och ekonomi. 

Eftersom Sverige är ett kulturellt kristet land bör detta tas tillvara på för en kyrka som letar efter 

sin identitet.27 Den svenska kulturen är fylld av både profana och religiösa uttryck – de är 

dynamiskt sammanflätade och omöjligt att skilja dem åt. När människors religiösa medvetenhet 

minskar menar Wiman att Svenska kyrkan bör ”sakralisera” det profana, istället för att 

”profanisera” det sakrala, dvs. att t.ex. peka på hur sekulär musik eller litteratur kan tolkas 

handla om det gudomliga.28 

 

Antje Jackélen bekräftar att viljan finns hos den religiösa sidan – i detta fall Svenska kyrkan – 

att vara en resurs och samtalspartner i det offentliga. Hon ser däremot risker med att religion 

och tro ska mätas i nytta, i relation till uppdelningen mellan att se religion som ett problem eller 

ett instrumentellt medel för ett ökat existentiellt välmående. Inifrån är det också lätt för Svenska 

kyrkan att hamna i samma tänk som resten av samhället med idealen om driftighet och 

entreprenörstänk. Jackelén jämför religion med politik och kultur som självklara fenomen och 

önskar att religion skulle kunna vara detsamma – där det inte ifrågasätts, men där negativa 

strömningar kan bekämpas och positiva sådana uppmuntras.29 

 

Det finns uppfattningar om att Svenska kyrkan ska profilera sig och tydliggöra sitt budskap, på 

andra sidan de som vill fortsätta jobba vidare på en teologi som är öppen och s.k. 

”gränsöverskridande”, där gränserna medvetet bibehålls otydliga. Christina Grenholm 

företräder den senare och menar att en folkkyrka blir relevant när det profana och det religiösa 

tar del av varandra. Hon vill, likt Jackélen, i artikeln betona vad det religiösa kan bidra med i 

samhället för att stärka kyrkans roll och identitet. I Svenska kyrkans luthersk-evangeliska 

identitet finns en allmänmänsklig etik och tro som alla har lika god tillgång till på lika villkor. 

Den troende personen vet inte mer än någon annan och därför har alla samma ansvar att i etiska 

frågor ta ställning.30 Vidare finns också evangeliet som verkar gränsöverskridande i och med 

Guds gränslösa kärlek. Evangeliet visar på att inte ens döden kan hindra livet, i det mörka visas 

nya möjligheter och nytt liv. Vi får också alltid bottna i vårt värde som människa och ingen 

synd eller misslyckande är tillräckligt stor för att inte bli förlåten för. Gränsöverskridandet tar 

                                                
27 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s. 115–117.  
28 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s. 129–131. 
29 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s..81f.  
30 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s. 208f, 212. 
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sig praktiskt i uttryck hos församlingsgemenskaperna där alla som vill är välkomna att delta.31 

Det går dock att problematisera huruvida alla församlingsgemenskaper är lika öppna och 

därmed alltid gränsöverskridande.  

 

1.5.4     Modéus 

När denna uppsats söker svaret på vad en kyrklig identitet är i ett kontext-bestämt område är 

det relevant att relatera till Modéus avhandling Gudstjänstgemenskap i Folkkyrkan: ett studium 

av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Modéus arbete fokuserar 

på att relatera det ecklesiologiska ramverket till en gudstjänstgemenskaps praktiska ställning 

och teoretiska identitet i Svenska kyrkan.32 En gudstjänstgemenskap existerar dock inte 

oberoende av en församling eller kyrka och dess övriga verksamheter. Därför väljer jag att 

applicera och diskutera hans teoretiska utgångspunkter och ”basala kärnvärden” som viktiga i 

en konstruktiv samtidsecklesiologi. Detta i förhållande till materialet av de intervjuade 

prästerna och diakonen, i frågan vad en kyrklig identitet är och hur den tar sig i uttryck. 

 

Det finns två teoretiska utgångspunkter som Modéus anför som denna uppsats vill belysa. För 

det första är målet med hans arbete, och denna uppsats, att närma sig en ”konkret ecklesiologi” 

som innebär att den kyrkliga identiteten tar sig uttryck genom dialektiken mellan ”vad kyrkan 

är och hur kyrkan reellt framstår i vardagen”.33 Det finns därför ingen uppdelning mellan 

primär- och sekundär ecklesiologi, utan de hör samman och hjälper varandra i förståelsen av en 

kyrklig identitet. Kyrkan är byggd på en idé, en teologisk abstraktion, samtidigt är den också 

en social gestaltning av den idén, dvs. en ”reell kyrkoverklighet”. En kyrka förutsätter att 

människor är samlade i den, men det måste också finnas en teologisk förförståelse för att den 

samlingen ska vara meningsfull.34 För det andra, om en ecklesiologi vill vara konstruktiv i det 

sammanhang den är satt att verka, den s.k. ”konstruktiva samtidsecklesiologin”, behövs en 

balans mellan tre komponenter (utan inbördes ordning): a) kontextuell känslighet, b) historisk 

förankring och c) konfessionell vidgning.35 Detta innebär dels att kyrkans samhälleliga och 

geografiska kontext behöver observeras och integreras i det ecklesiologiska arbete, vilket 

konkret inom Svenska kyrkan innebär en församlingsinstruktion tillika omvärldsanalys. Dels 

                                                
31 Wejryd & Bäckström (red.) 2016, s. 215–217, 219. 
32 Modéus 2015, s. 17. 
33 Modéus 2015, s. 30. 
34 Modéus 2015, s. 30–32. 
35 Modéus 2015, s. 37.  



Lunds universitet  Martin Wallén 

 16 

behöver kyrkans teologiska tradition och historia tas i beaktning i församlingsarbetet och till 

sist förmågan att analysera andra kyrkliga traditioner. I jämförelse och övervägandet med andra 

krävs ett självreflekterande och därmed skapas en självmedvetenhet som automatiskt följer med 

i tiden. Teorin om en ”konstruktiv samtidsecklesiologi” ämnar ge redskap till att tolka och förstå 

en församlings identitet, utifrån sin geografiska och teologiska kontext.36 

 

När en samtidsecklesiologi, eller kyrklig identitet, ska tydliggöras menar Modéus att det är 

relevant att diskutera det utifrån sex stycken kärnvärden. Dessa är: 1) Grunden är det som räcks, 

som innebär att människor får ta emot nåd och förlåtelse samt sakrament och det förkunnade 

ordet utan villkor eller motprestation, som är ett fundament i luthersk ecklesiologi. Det ”räcks” 

innan, därför att människan har själv valet att ta emot det eller ej. Men alldeles oavsett, räcks 

det.37  

 

2) En inklusiv ambition, betyder att budskapet om frälsning är giltigt för alla, hela tiden, och 

ecklesiologin omfattar därför alla. Ett teologiskt budskap och ambition, med exkludering som 

motsats. Inget påtvingande, men en vilja att omfatta alla. Detta hänger ihop med öppenhet.38 

 

3) Ett konkret gensvar i gudstjänst, handlar om att kärnvärden 1) och 2) ska förverkligas i 

gudstjänsten och församlingsarbetets struktur. Det behöver dock finnas en balans mellan de 

båda; nådeserbjudandet och nådesmottagandet. Genom för mycket fokus på mottagen nåd blir 

konsekvenserna att det som erbjuds – trons praktik – får mindre utrymme samt att kyrkans 

anställda riskerar att tolkas som ecklesiologins subjekt, dvs. de som gestaltas ha ”svaren” som 

ges ut till församlingen. Det behöver dock finnas en medvetenhet i att gestalta kärnvärde 1) och 

2) i verksamhet och gudstjänst.39 

 

4) Respekt för valet, innebär att människor vill ha olika mycket del och ansvar i aktiviteter och 

gudstjänst och att detta bör respekteras. Problemen som kan uppstå av kärnvärde 3), behöver 

inte vara problem om allas val och viljor tillgodoses. Det måste gå att få vara med, men att ändå 

                                                
36 Modéus 2015, s. 37–42. 
37 Modéus 2015, s. 318. 
38 Modéus 2015, s. 320f. 
39 Modéus 2015, s. 324f, 327f. 
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kunna stå lite utanför. Respekt för valet innefattar både till verksamhet och gudstjänst, som inuti 

verksamhet och gudstjänst.40 

 

5) Synlig kyrka i den skapade världen, betyder att kyrkans budskap omfattar alla de människor 

som valt att på något sätt närma sig kyrkans verksamhet eller gudstjänst. Om kärnvärde 4) 

respekterar folks olika avstånd, betonas här deras allas, synliga, räckhåll till ord och sakrament. 

Kyrkan består av skapade människor i en skapad värld. Detta kärnvärde belyser det kollektiva 

och det synliga i vad kyrkan är och står för.41  

 

6) Otydlighet vid gränsen, menas belysa vikten av att medvetandegöra gemenskapers gränser. 

Även om det sällan upplevs från de ”inifrån” gemenskapen, existerar de ändå på grund av t.ex. 

stark samhörighet och implicita sociala koder och normer. Att tala om gränser kodas dock 

negativt och exklusivistiskt. För en konstruktiv ecklesiologi är det däremot av vikt att betona 

öppenhet, och otydlighet vid gränsen för vem som är välkommen, i både relationell och 

institutionell mening.42 

 

1.5.5     Tillämpad församlingsecklesiologi 

Fler exempel finns i samtalet om en konstruktiv samtidsecklesiologi. I boken Kyrka i olika 

meningar avslutar Brodd & Weman med ett kapitel om en ”tillämpbar församlingsecklesiologi” 

utifrån bokens artiklar och deras egna personliga ecklesiologiska funderingar. Den 

pastoralteologiska kommentaren utgår ifrån församlingens grundläggande uppgift, som uttryckt 

i KO: gudstjänst, utbildning, diakoni och mission medan Brodd & Weman också lägger till en 

punkt: miljöansvar. Dessa huvuduppgifter utgör församlingens identitet. Den döpte samlas för 

att tillbe och lovsjunga Gud och för att fylla på med energi och kraft att sändas ut i världen för 

att tjäna kyrkans Herre. Som dopvittnen manifesterar församlingens folk denna sändning.43 

Församlingen kan i yttre mening förstås som en avgränsad geografisk yta med ett antal 

folkbokförda, där anställda och förtroendevalda är till för att tjäna alla inom denna territoriella 

församlingen. Däremot löper de verksamhetsansvariga risk att förmedla verksamheter till 

mottagare som blir ”passiva objekt”. Därför är det viktigt att betona ett med-ansvar i 

                                                
40 Modéus 2015, s. 328–330. 
41 Modéus 2015, s. 330–332. 
42 Modéus 2015, s. 333–335. 
43 Brodd, Sven-Erik & Weman, Gunnar, Kyrka i olika meningar: kortklippta texter med ecklesiologiska 
kommentarer, Artos & Norma. Skellefteå, 2012, sid. 479f. 
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uppgifterna. Samtidigt är det svårt, om än omöjligt, att skapa ett program med verksamheter 

och gudstjänster i kyrkorum och församlingsgårdar som tilltalar alla.44 

 

I inre, ecklesiologisk, mening konstituerar gudstjänstgemenskapen församlingen, dvs. en 

församling blir i första hand till genom sitt gudstjänstfirande, menar Brodd & Weman.45 Vidare 

tenderar stora församlingar ha svårt med att bli stabila gudstjänstfirande gemenskaper. Måttet 

för ”lagom” kan vara positivt i relation till komponenterna av kyrkorummets storlek, 

geografiskt avstånd och antal människor som bor i området. Ekvationen små 

gudstjänstgemenskaper i stora kyrkorum har svårt att gå ihop. Men åt andra hållet kan stora 

gudstjänstgemenskaper bli mänskligt anonyma och därför också ha svårt att utvecklas till 

uthålliga gemenskaper. Behovet för ”lagom” stora heliga mötesplatser är stort. Brodd & 

Weman anser att Svenska kyrkan ska lägga sig på offensiven för att nå ”de ännu icke nådda” 

människorna istället för att vara defensiv och att bevara det som redan existerar.46 

 

Undervisningen i den grundläggande uppgiften handlar om hur kyrkans tro traderas vidare, som 

kan sägas vara en av Svenska kyrkans största framtidsfrågor, enligt Brodd & Weman. Samtidigt 

är de kritiska till vågen av s.k. ”drop-in-dop” därför att de inte leder till en djupare kristen 

undervisning eller ett rikare religiöst språk eller överlag en förankring i kyrkan. Varje 

församlings uppdrag borde ligga i att främst ge människor ett språk för bön, sin tro och för 

gudstjänst.47 Men undervisningen om kristen tro är inte främst intellektuell, utan: ”tron är en 

gåva, där det verksamma subjektet är den heliga Anden”.48 Missionen i den grundläggande 

uppgiften bottnar i den kristna människans kallelse att leva och verka i Kristi efterföljd i världen 

och innefattar att vittna om Jesus Kristus och hans gärningar för människan samt skapelsens 

befrielse och upprättelse.49 Diakonatet kopplar Brodd & Weman ihop med dess historia och 

ursprung som del av den gudstjänstfirande gemenskapen samt diakonens roll som tecknet för 

Kristi efterföljd. Diakonen bör därför vara delaktig i nattvardsfirandet och i liturgi, som ett 

tecken på kyrkans tjänst i världen. Rent praktiskt innebär detta också att bara för att en diakon 

inte är anställd, betyder inte det att ett diakonalt arbete inte kan existera – diakoni rör alla i en 

                                                
44 Brodd & Weman 2012, s. 482. 
45 Brodd & Weman 2012, s. 487f. 
46 Brodd & Weman 2012, s. 484f. 
47 Brodd & Weman 2012, s. 492–494. 
48 Brodd & Weman 2012, s. 495. 
49 Brodd & Weman 2012, s. 497–499. 
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församling.50 Även miljöfrågorna går att förstås och tolkas bibliskt, menar Brodd & Weman. 

Kyrkan har ett ansvar att, i sin lokala miljö, analysera de ekologiska frågeställningarna och 

agera utifrån ett skapelse-perspektiv.51 

 

En övergripande ecklesiologisk pastoral ansats innebär, enligt Brodd & Weman, för en 

församling att lyckas bevara det bibelteologiska ”vi:et” trots kyrkans institutionalisering och 

formella struktur. En tjänande församling där allas gemensamma delaktighet är närvarande och 

där lekfolket, dvs. gudsfolket, förstår sin roll i Kristi kropp och gör Kristus känd, älskad och 

betrodd.52 Avslutningsvis menar Brodd & Weman att utmaningarna ligger i att bevara saker i 

kyrkans minne, s.k. ”traditionen”, och att samtidigt undersöka kyrkans faktiskt situation för att 

komma framåt i diskussionen om en konstruktiv samtidsecklesiologi. Det gäller att ständigt 

arbeta med en pastoral medvetenhet. Brodd & Weman uttrycker att en ”bärande ecklesiologi 

formas ju i mötet mellan det som kyrkan fått att förvalta och det som ges ut i mötet med 

samtidens utmaningar.” och vidare: ”i spänningen ’samling-sändning’ lever kyrkan med sin 

fortgående trostolkning.”53 

 

1.5.6     Mångkultur och mångreligiositet 

I denna uppsats ska en kyrklig identitet förstås i ljuset av ett mångkulturellt och mångreligiöst 

samhälle. Nu är det därför dags att belysa vad ett sådant samhälle är och kan innebära. Det finns 

dock fallgropar att falla i om det antas att mångkultur är detsamma som mångetnicitet eller 

invandring. Samtidigt gäller det att inte framställa mångkultur eller mångfald som ”något 

annat” än sig själv som forskare, dvs. något som är avvikande från det normativa, menar Pripp 

& Öhlander.54 Vidare menar Romström att det inom kulturforskningen finns en uppdelning 

mellan särartsideologi och likhetsideologi. Den förstnämnda ideologin argumenterar för en 

essentialistisk hållning att alla människor är olika och detta bör erkännas, snarare än att försöka 

ändras på. Likhetsideologi menar att alla människor är lika varandra ”inuti” och att våra 

                                                
50 Brodd & Weman 2012, s. 496. 
51 Brodd & Weman 2012, s. 500. 
52 Brodd & Weman 2012, s. 499. 
53 Brodd & Weman 2012, s. 501.  
54 Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus. ”Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser”. Paper från ACSIS 
nationella forskarkonferens för kulturstudier. Norrköping 13–15 juni 2005. Institutionen för språk och kultur, 
Södertörns högskola, 2005, sid. 848. 
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olikheter beror på yttre omständigheter. Båda vill uppnå jämlikhet och maximera människors 

frihet, men på olika sätt.55  

 

Sverige har det länge funnits en ideologi att skapa ett samhälle där alla i samhället har jämlika 

villkor, skyldigheter och rättigheter. Samhällsdebatten har under andra hälften av 1900-talet 

kännetecknats av identitetspolitik och därmed särprägling, där gruppers olikhet gentemot 

majoritetssamhället ska tas särskild hänsyn till.56 Romström samt Öhlander & Pripp uppvisar 

däremot en hållning att kulturer alltid rör sig mot en sammanblandning samt att ingen kultur 

bör värderas högre än den andre eller kategoriseras på olika håll med ”sin kultur” därför att det 

bl.a. hämmar integrering och samlevnad.57 Det mångkulturella och mångreligiösa förstås i 

uppsatsen som ett samhälle med en blandning av bakgrunder och som därmed borde skapa 

utmaningar i att leva tillsammans på grund av människors olikheter. Däremot antas också att 

människors likheter öppnar upp möjligheter till samlevnad och integration. Det är alltså ett 

konstaterande av människors särarter men på samma gång en ideologi om alla människors inre 

likhet.  

 

”Sverige är inte längre ett enhetssamhälle, utan ett samhälle med många olika etniska, kulturell 

och religiösa inslag”, skriver Palmdahl.58 Om vi ändå ska försöka förstå hur det är att inte 

tillhöra majoritetssamhället i Sverige idag är marginalisering och segregation verklighet, 

eftersom mångfalden krockar med bilden av Sverige som ett samhälle och ett folk. För 

människor som t.ex. har flytt ett krig innebär detta både trauman och att eventuellt att lämna 

vänner och släktingar bakom sig, vilket skapar ovisshet och oro kring dem samt sin egna 

situation i det nya landet. Den nationella identiteten är inte alltid den främsta hos de som bor i 

Sverige idag. Istället kan den religiösa, kulturella eller etniska identiteten väga tyngre. Kulturell 

och religiös identitet hänger inte alltid ihop, men exempelvis har människor med muslimsk 

bakgrund i Sverige oftast också (minst) en annan kulturell bakgrund som inte är svensk. Det 

gör bl.a. att en muslim i Sverige uppfattas främmande ur ett religiöst, etniskt och kulturellt 

                                                
55 Romström, Owe. ”Mångfald och mångkultur” i Mångfald i kulturlivet, Arbabi, Farmaz & Pripp, Oscar 
Mångkulturellt centrum. Tumba, 2004, sid. 145f, 148. 
56 Romström 2004, s. 146. 
57 Romström 2004, s. 150; Öhlander & Pripp 2005, s. 848. 
58 Palmdahl Marika, Det nya landet: kristen och muslimsk dialog som utmaning och möjlighet, Arcus, 
Prästmötesavhandling Göteborgs stift. Lund, 2005, sid. 21. 
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perspektiv samtidigt. Det går att förstå att detta skapar utmaningar i att leva och verka 

tillsammans när en muslimsk befolkning i Sverige växer.59 

 

Att vara ”invandrare” i Sverige kan innebära att vara första-, andra- eller tredjegenerationens 

invandrare, ändå beskrivs de ofta som en gemensam minoritetsgrupp, menar Palmdahl. De lever 

såklart med olika utmaningar i relation till det svenska majoritetssamhället. Gemensamt är att 

deras identitet ofta är präglad av en annan kultur vid sidan av den svenska – från det landet de 

är födda i och/eller genom familjen. Dessa människor lever i många fall med en dubbel, ibland 

trippel, kulturell tillhörighet.60 På grund av de flera identiteterna har det börjat uppstå oklarheter 

vid t.ex. hur en begravning ska genomföras för en person med muslimsk bakgrund men som är 

född i Sverige och som bott där hela sitt liv. Palmdahl berättar om ett sådant fall där familjen 

också var sekulariserade muslimer och därför önskade en svensk-kyrklig begravning, den 

muslimska seden att begrava sina egna till trots. Det nämns fler exempel i boken men 

konsekvensen av dessa fall är att det automatiskt tvingar fram interreligiösa samarbeten samt 

en reflektion kring, och respekt för, vad som kan vara religiösa- eller kulturella traditioner för 

personen och vidare vad som hen anser eller ansåg vara viktigast. Detta kan bli än mer 

komplicerat när familjen är oense.61  

 

Vidare förstås religion olika beroende från vilken del av världen du kommer ifrån och är därför 

viktigt att ha en reflektion kring, menar Palmdahl. Förståelsen av tro är ofta att det är den 

individualiserade och intellektualiserande förståelsen av vad en livsåskådning är, medan 

religion kopplas ihop med den synliga praktiken. Endast den öppet religiöst praktiserande 

människan betecknas som ”religiös” i Sverige och blir därmed ”den religiöse andre” och 

automatiskt ”någonting annat” än den inhemska kulturen. Detta är en uppdelning som är vanlig 

i väst, medan för människor från andra delar av världen är religion en mer integrerad del av 

livet och kanske svårare att skilja från sin kultur, sitt språk eller sin bakgrund.62 

 

Hur ska ett samhälle då förhålla sig till allt detta? Inga Johansson anför en uppdelning av 

förhållningssätt till mångkulturalitet och mångreligiositet där de olika stadierna är: 1) 

assimilation, 2) segregation, 3) kulturpluralism samt 4) interkulturalism. Assimilation innebär 

                                                
59 Palmdahl 2005, s. 24f. 
60 Palmdahl 2005, s. 16f. 
61 Palmdahl 2005, s. 109–111.  
62 Palmdahl 2005, s. 65f. 
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att grupper i samhället strävar efter att likna varandra, oftast genom att en grupp eller ledande 

ställning med makt dikterar villkoren över hur sammansmältningen ska se ut. Segregation är 

när grupper lever åtskilda och bevarar sin säregna tradition och olikhet, s.k. ”etniska öar”, med 

liten vilja till förändring. Ett kulturpluralistiskt samhälle erkänner varandra där grupper deltar 

på mer lika villkor med en viss fördelning av makt och där det finns mångkulturella 

mötesplatser. Det interkulturella samhället lever med varandra på lika villkor där alla vågar 

förändras och integreras, utan att göra det på en annan grupps villkor. De olika kulturerna delar 

på makt och resurser delas samt anses vara naturliga delar av en gemensam helhet.63 Dessa 

förhållningssätt kan existera samtidigt i ett samhälle, även om attityden kring mångkultur och 

mångreligiositet kan vara, som nämnt tidigare, den av antingen en likhets- eller särartsideologi. 

Alla dessa vill försöka ena människorna, ibland på bekostnad av att få ”leva ut” sin kultur.  

 

Till sist bör det också nämnas att ordet ”mångfald” ibland används istället för mångkultur och 

mångreligiositet i litteraturen. Tanken med detta är ofta att ha en bredare benämning som 

inkluderar fler saker så som socioekonomi, klass, ålder, kön etc. De områden jag har undersökt 

är mångkulturella och mångreligiösa. De är på samma gång också mångfaldiga. Jag väljer dock 

att i denna uppsats beskriva dem som mångkulturella och mångreligiösa, därför att det är 

bredden i det kulturella och det religiösa som är av uppsatsens intresse. 

 

1.5.7     Identitet 

Nationalencyklopedin menar att identitet betyder ”medvetandet om sin egna existens och 

särart”.64 Går vi djupare menar Richard Jenkins att identitet är en process över tid där 

erfarenheter, ens själv-förståelse och sociala roller skapar vad något eller någon är. Detta 

hänger alltså ihop med vetande och görande: att veta vem jag är eller vilka andra är, att de andra 

vet vem jag eller vi är etc. En typ av klassificering av saker och ting i vår verklighet som förstås 

vara en kognitiv egenskap. Vetandet är dock vanskligt i sammanhanget då en identitet är icke-

definitiv och dynamisk, eftersom en person kan ha olika identiteter i olika kontexter och som 

också kan förändras över tid.65 Den egna förståelsen av sig själv samt andras förståelse av en 

själv verkar alltså samverka. Genom att en grupp eller individ är på det sättet andra (och sig 

                                                
63 Johansson, Inga, ”Mångfald och integration” i Byström, Christina och Eek, Jonas (red.). Den Goda Staden: 
Tankar och Teologi om Staden. Svenska kyrkan i Göteborg, 2010, sid. 89. 
64 Nationalencyklopedin, identitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/identitet (Hämtad 2018-12-18) 
65 Jenkins, Richard, Social identity 3. ed., Routledge. London, 2008, sid. 5f.  
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själva) tänker om den/dem konstrueras den verkligheten – identiteten blir realiserad.66 Det 

handlar alltså om ens egna förståelse av sig själv, andras förståelse av den förståelsen samt på 

vilket sätt individen eller kollektivet realiserar denna förståelse som formar en identitet. En 

kyrka är i sig ett objekt, med sitt ”kroppsspråk” och allt som finns i ett kyrkorum som genererar 

upplevelser och uppfattningar. En kyrka kan också uppfattas som ett subjekt eftersom den blir 

levande i relation till ett antal människor som engagerar sig i den och bildar en gemenskap eller 

ett kollektiv. Den kyrkliga identiteten är ett resultat av hur kyrkan som institution uppfattas av 

sin omgivning samt hur kyrkans representanter talar om och gestaltar den. Utifrån vad Jenkins 

beskriver om en identitet är det i denna uppsats relevant att beskriva kyrkans representanters 

förståelse av kyrkan, hur de uppfattar andras förståelse av den samt hur detta beskrivs realiseras. 

Dessa förståelser och den realiseringen går då att förstås som en kyrklig identitet.  

 

1.5.8     Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Att undersöka en kyrklig identitet bottnar i läran om kyrkan, dvs. ecklesiologi. I ecklesiologi är 

teori och praktik ömsesidigt förbundna med varandra och jag menar att detta bör förstås 

cirkulärt – den teoretiska förförståelsen blir till en djupare teoretisk förståelse genom praktiska 

erfarenheter och så vidare, om och om igen. Denna uppsats utgår dock främst från en induktiv 

vetenskaplig ansats, då frågeställningen och syftet besvaras genom empiri i form av intervjuer. 

Avsikten med intervjun som metod är att tolka och att försöka nå en förståelse av 

intervjupersonernas berättelser, som är en representation av verkligheten.  

 

Målet med en kyrklig verksamhet och syftet med en ecklesiologi måste vara att vara konstruktiv 

och relevant i sin samtid. En konstruktiv samtidsecklesiologi lever i skärningspunkten mellan 

sin tradition och samtid, mellan teologi och praktik samt mellan samling och sändning. Det är 

med dessa teoretiska glasögon det insamlade materialet diskuteras i kapitel tre. Resultatet av 

undersökningen i kapitel två sker deskriptivt. I diskussionsdelen sätts undersökningens resultat 

i relation till Modéus samt Brodd & Wemans samtidsecklesologiska reflektioner. Modéus 

”basala kärnvärden” och teoretiska utgångspunkter får i uppsatsen en vidare applicering på hela 

församlingens gemenskap, än enbart på gudstjänstgemenskapen. Uppsatsen förutsätter vidare 

att församlingsgemenskapen kan verka gränsöverskridande, där människors olikheter har 

möjlighet att suddas ut och där människor istället förenas och integreras med varandra.  

 

                                                
66 Jenkins 2008, s. 12. 
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1.6     Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras först tre svenska arbeten som bidragit till uppsatsens syfte och 

utformning och som placerar uppsatsen i ett relevant forskningssammanhang. Sedan 

presenteras två internationella arbeten; ett från Norge och ett från Storbritannien, som båda 

delvis snuddar vid denna uppsats. Det sammanhanget som liknande arbeten främst rör sig inom 

är ämnena ecklesiologi och praktisk teologi.  

 

1.6.1     Bo Håkansson 

Bo Håkansson vill i sin Vardagens kyrka undersöka den samhälleliga relevansen för Svenska 

kyrkan som en folkkyrka samt vad detta innebär teologiskt och ecklesiologiskt. Med ett allmänt 

fokus på 1900-talets andra hälft och i synnerhet Gustaf Wingren, analyseras detta utifrån tre 

frågor: vad kyrkan är, vem kyrkan omfattar och var i samhället kyrkan ska finnas för att vara 

relevant och för att därmed kunna verkställa sin uppgift.67 Den kyrkosyn som bl.a. framkommer 

hos Wingren är att evangeliet och ordet ska relatera till människors vardagsliv samt en kyrklig 

gemenskap som fyller på kraft och energi tillbaka ut i vardagen. Den ska aktivt arbeta mot för 

hög ämbetsstatus, för att undvika exklusivism och elitism.68 Frågan om tillhörighet är hos 

teologerna i Håkanssons undersökning är svårtydd. Dopet är viktigt och gör en människa 

tillhörig kyrkan, men en folkkyrkas uppgift är samtidigt att gestalta Guds kärlek i hela 

skapelsen, utan gränser, med ett öppet nattvardsbord och offentlig förkunnelse. Anställda och 

förtroendevalda är satta att tjäna kyrkan och de kyrkotillhöriga. Det allmänna prästadömet 

betonas, då kyrkan blir levande av varje kristen människas ansvar att göra evangeliet känt i 

hennes vardag.69 Denna uppsats använder en liknande uppställning frågor som Håkansson om 

kyrkan för att dela in det insamlade materialet kring. Även om folkkyrko-teologi berörs i 

uppsatsen, därför att det ligger i Svenska kyrkans identitet, är det inte huvudsyftet. Uppsatsen 

riktar sig också mer mot den praktiska teologin och den kyrkliga identiteten, så som beskriven 

genom intervjuer, än ett teologiskt jämförande. De kyrkliga funderingar och diskussioner som 

uppkommer i Håkanssons arbete är dock på flera sätt angelägna också för denna undersökning.   

 

                                                
67 Håkansson 2001, s. 11–14. 
68 Håkansson 2001, s. 32f, 48. 
69 Håkansson 2001, s. 117f, 167f. 
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1.6.2     Jonas Ideström 

Jonas Ideströms Spåren i snön behandlar vad en kyrklig identitet är utifrån en specifik kontext, 

där församlingar i Norrland undersöks vars område definieras som ”glesbygd”. Hur är det att 

vara kyrka, just där, och hur tolkas detta: teologiskt och ecklesiologiskt? Ideströms tes handlar 

om att människor tolkar sina erfarenheter i församlingsarbetet in-via – i linje med bibelns 

berättelser och dess budskap. Berättelser blir därmed aktuella i nutid och skapar en 

tidsöverlappande bro. Kyrkan blir därför alltid i en rörelse mellan då och nu, och i 

skärningspunkten befinner sig den lokala församlingen. Kyrkan blir levande genom 

verksamheter och gudstjänst men också i diakonin och i mötet med människor.70 I glesbygden 

blir frågan om vad som är centrum och periferi aktuell: både i församlingen samt kyrkan i 

relation till samhället. De studerade församlingarna tolkas ha två uppdrag: dels profetiskt och 

dels pastoralt. Att lyssna och vara till hands för människor samt vara en röst i samhället som 

identifierar strukturer och normer som hindrar ett ”gott liv”.71  

 

I Ideströms Lokal kyrklig identitet studeras en församling vars identitet tolkas som en social 

kropp, likt bilden av kyrkan som Kristi kropp. Alla är lemmar, men del av samma kropp.72 

Ideström ser att den sociala kroppen omfamnar anställda, förtroendevalda och deltagarna i 

gudstjänster och verksamheter. Kroppen integreras dock parallellt med Svenska kyrkan i stort 

men också med bl.a. kommunen och t.ex. ekumeniska samarbeten. En kropp är alltså alltid del 

av flera sociala kroppar.73 Boken söker visa på hur en kyrka kan teologiskt reflektera över hur 

den framträder i ett samhälle och gentemot människorna som lever i den.74 Dessa två arbeten 

ligger mycket nära uppsatsens syfte då jag, likt Ideström, vill undersöka vad och hur kyrkan 

framträder i en specifik kontext genom intervju som metod. Även om kontexterna skiljer sig åt 

är det den beskrivna reflektionen och tolkningen av kyrkans roll och identitet som uppsatsen 

vill åt.  

 

1.6.3     Kristina Helgesson Kjellin 

Kristina Helgesson Kjellins studie i En bra plats att vara på ligger nära denna uppsats. Boken 

undersöker svensk-kyrkliga församlingars aktiviteter och gudstjänstliv ur ett antropologiskt 

                                                
70 Ideström 2015, s. 21f. 
71 Ideström 2015, s. 252–255. 
72 Ideström 2009, s. 36. 
73 Ideström 2009, s. 249f. 
74 Ideström 2009, s. 256, 263.  
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perspektiv med fokus på organisationsteori. Församlingarna är en del av nätverket ”Framtiden 

bor hos oss” som innefattar församlingar i Svenska kyrkan med låg kyrkotillhörighet och som 

verkar i ett mångkulturellt och mångreligiöst område.75 Från intervjuerna berättas att 

”nysvenskars” tro och tradition från hemlandet blir viktig i det nya landet. Den svensk-kyrkliga 

församlingen i deras närhet fyller en funktion av att få känna sig ”hemma” samt också som en 

inkörsport till det svenska samhället.76 Studien visar bl.a. att kyrkans funktion liknar ett 

vardagsrum, en gemenskap, dit alla är välkomna. Människor kommer och går, även under 

gudstjänsterna.77 Den öppna hållningen gentemot nya kulturer och influenser har dock bemötts 

av blandande känslor hos befintliga församlingsbor som också önskar att fortsatt känna sig 

”hemma”. Helgesson Kjellin argumenterar för gudstjänstens potential att peka bortom 

människors olikheter och istället likheten inför Gud. I ritualer överlag är status, etnisk härkomst 

eller bakgrund irrelevanta, istället skapas det relationella band mellan människor.78 Helgesson 

Kjellins studie är nära denna uppsats i form av den specificerade kontexten av församlingar 

som verkar i mångkulturella och mångreligiösa områden. Däremot går den inte in på vad det 

teologiskt eller ecklesiologiskt kan innebära för församlingen eller kyrkan som helhet, vilket är 

vad denna uppsats ämnar till att bidra med. Metodologiskt liknar arbetet denna uppsats. 

Däremot omfattas även församlingsbesökarna i hennes studie, medan jag i uppsatsen endast 

intervjuar anställda. 

 

1.6.4     Tone Stangeland Kaufman 

I Norge kom nyligen en bok ut med titeln: A New Old Spirituality? A Qualitative Study of 

Clergy Spirituality in the Nordic Context skriven av Tone Stangeland Kaufman. Boken 

problematiserar och diskuterar begreppet spiritualitet, i relation till religiositet, och intervjuar 

präster i Norska kyrkan. Intervjuerna söker förstå prästernas spiritualitet, kopplat till sitt 

vardagliga arbete men också sitt inre personliga liv. Stangeland Kaufman ser i sin undersökning 

en förändring mot en spiritualitet som utgår ifrån erfarenheter, snarare än det sakrala och 

teologiska. Prästerna beskriver också ett ökat intresse för diverse spirituella praktiker. 

Stangeland Kaufman hävdar dock att detta perspektiv är en ny-gammal andlighet rotad i gamla 

kristna traditioner, bl.a. hos Ignatius och den monastiska rörelsen på 300-talet (därav titeln ”A 

                                                
75 Helgesson Kjellin 2016, s.14f; För mer information: https://www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs 
(Hämtad 2018-11-28) 
76 Helgesson Kjellin 2016, s. 105–110.  
77 Helgesson Kjellin 2016, s. 147f, 150. 
78 Helgesson Kjellin 2016, s. 164, 176, 178. 
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New Old Spirituality”).79 De intervjuade uttrycker en tre-delad spiritualitet: 1) det yrkesmässiga 

i form av liturgi, predikan och gudstjänst, 2) det vardagliga och 3) det relationella samt egen 

avsiktligt sökt spiritualitet, så som retreats, meditation, rådgivning t.ex.80 Boken ämnar 

nyansera förståelsen av prästerskapets spiritualitet. Undersökningen visar att alla ovan nämnda 

delar behövs för en ”livskraftig” spiritualitet. Detta till skillnad mot en klassisk luthersk 

spiritualitet som utgår och livnär sig genom fokus på Gud och andra, men inte i samma 

utsträckning på självet.81 Även om syftet och ämnet skiljer sig från denna uppsats finns 

metodologiska likheter i att intervjua präster i ett land som liknar Sverige, och därför har 

Stangeland Kaufmans metodavsnitt varit av inspiration för detta arbete. Vidare skiljer sig 

arbetena åt då Stangeland Kaufman fokuserar på, utifrån intervjuerna, att närma sig en samtida 

förståelse av begreppet spiritualitet.  

 

1.6.5     John Gregory Hoyland 

John G. Hoylands avhandling Theology in a Local church: An ordinary Ecclesiology i praktisk 

teologi är baserad på en etnografisk studie i en anglikansk församling i Storbritannien. Hoyland 

vill studera den lokala kyrkan, dess ”vanliga” medlemmar och deras vardagliga kyrkoliv.82 I 

det inledande litteraturstudiet noterar Hoyland enhetligheten i tron som kyrkans fundament, 

medan vägen till frälsning och synen på kyrkans struktur och form skiljer sig åt mellan 

protestantisk och katolsk teologi. Kyrkan förstås av båda sidorna som en gemenskap, Hoyland 

menar att den lokala församlingen samtidigt också transcenderar bortom tid och rum.83 Utifrån 

tre dikotomiska begreppsbar: instrumental – ontological, temporal – transcendent och patron 

– subscriber analyseras materialet.84 I kontrast till litteraturens betoning på det ontologiska ser 

de undersökta personerna på kyrkan som funktionell, som ”något man går till”. Kyrkan är ”här 

och nu” i den lokala kontexten, men en reflektion fanns ändå kring kyrkans transcendens. De 

intervjuade håller inte institutionen som särskilt auktoritär utan den personliga tron är viktigare, 

                                                
79 Kaufman, Tone Stangeland, A new old spirituality?: a qualitative study of clergy spirituality in the Nordic 
context, Pickwick Publications, Ph.d, afhandling, MF Norwegian School of Theology / Det teologiske 
Menighetsfakultet, Oslo. 2011. Eugene, OR, 2017, sid. 287–290. 
80 Stangeland Kaufman 2017, s. 294–297, 300f. Min översättning från ”vocational spirituality”, ”everyday 
spirituality” och ”intentional spirituality”. 
81 Stangeland Kaufman 2017, s. 306–308. 
82 Hoyland, John G., Theology in a Local church: An ordinary Ecclesiology, Ph. d. University of Chester, 
Storbritannien, 2017, s. iv, 1. 
83 Hoyland 2017, s. 50f. 
84 Hoyland 2017, s. 67. 
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men är ändå relativt lojala gentemot ”sin” kyrka.85 I denna uppsats ligger också fokus på den 

”praktiska levda kyrkan” och vad den kan säga om en samtida ecklesiologi. Däremot görs ingen 

etnografisk studie och i Hoylands studie ligger stort fokus på kyrkobesökarna, dvs. hur de 

uppfattar sin lokala kyrka och vad som är viktigt för dem med den.  

 

1.7     Disposition 

Det följande kapitlet av uppsatsen ”Resultat och analys” inleds med en beskrivning av 

undersökningens genomförande för att sedan redovisa den kvalitativa undersökningens resultat. 

Intervjusvaren har delats in under frågorna: ”vad är kyrkan?” och ”vem är kyrkan?” för att 

kunna visa hur en kyrklig identitet framställs av undersökningen. Avsnitten avslutas med några 

sammanfattade reflektioner där flera röster sätts i relation till resultatet i en diskuterande form. 

Detta för att verifiera och förstå resultaten genom liknande arbeten samt att ge några fler 

perspektiv på den kyrkliga identiteten genom rösterna.  

 

Det tredje kapitlet ”En konstruktiv samtidsecklesiologisk diskussion” relaterar den 

genomgångna teorin från tidigare i uppsatsen med undersökningens resultat. Diskussionen 

utgår ifrån resultaten och fortlöper som i en väv genom Modéus teoretiska utgångspunkter och 

sex kärnvärden samt Brodd & Wemans pastoralteologiska reflektion. Eftersom de undersökta 

kyrkornas arbete i de mångkulturella och mångreligiösa områdena, och därmed denna uppsats, 

är bidrag i det konstruktiva samtalet om en samtida kyrklig diskussion utgår kapitlet från en 

sådan ansats. 

 

I kapitel fyra ”Slutsatser” sammanfattas och beskrivs hur en kyrklig identitet framställs i de 

undersökta områdena, i linje med frågeställningarna och uppsatsens syfte. Det sista kapitlet 

”Vidare forskning” rundar av uppsatsen med förslag på vidare forskning.  

  

                                                
85 Hoyland 2017, s. 78, 84f.  
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2. Resultat och analys 

När ramen för uppsatsen är satt (kapitel 1) ska jag nu redovisa hur jag gått tillväga för att 

genomföra undersökningen samt vilka resultat som framkommit av den. I detta kapitel kommer 

fokus ligga på den första delen av uppsatsens syfte, dvs. att undersöka och beskriva hur en 

kyrklig identitet framkommer i mångkulturella och mångreligiösa områden. Den senare delen 

av syftet med uppsatsen behandlas mer i kapitel 3, som innebär att se på undersökningens 

resultat som en röst i diskussionen om en ”konstruktiv samtidsecklesiologi”. I det avslutande 

kapitlet, när slutsatserna presenteras, kommer båda delarna av uppsatsens syfte ha lika stort 

fokus.   

 

Nu kommer jag gå in på vilken vetenskapsteoretisk bakgrund uppsatsen har för att sedan 

beskriva intervju som metod närmre och uppsatsens reliabilitet och validitet. Vidare går jag in 

i detalj på hur processen gått till, hur intervjuguiden utformades samt hur intervjun 

genomfördes. Till sist beskrivs hur transkriberingen gjordes, som sedan följs åt av en etisk 

reflektion. 

2.1     Genomförandet 

Det hela började med att utskick om studien gick ut genom mail till totalt 15 personer, präster 

och diakoner, där några stycken vidarebefordrat till sitt arbetslag. Detta var en kombination av 

ett målinriktat urval samt ett bekvämlighetsurval.86 Studien var specifikt riktad till anställda 

inom Svenska kyrkans församlingar i specifika områden, vilket gör att målet styr urvalet. Det 

var också ett urval byggt på mångkulturella områden i närheten och ett relativt småskaligt 

projekt med målet om 6–8 intervjuade personer, vilket knappast kunde ge en representation av 

svensk-kyrkliga församlingar som jobbar med de här frågorna, i stort. Det går dock att dra vissa 

slutsatser eftersom kyrkorna i de här områdena delar en del utmaningar, där det i materialet 

upptäcktes likheter men också skillnader. Eftersom representation för en större helhet i 

undersökningen uppfattades som mindre viktigt, kunde församlingar väljas efter en generell 

kunskap om städer eller platser innehållande en pluralistisk befolkning vad gäller etnicitet, 

religion och nationalitet.  

 

Det fanns en ursprunglig plan att fokusera intervjuerna i två församlingar i två olika städer. 

Detta med vetskap om att den ena församlingen gjort ett erkänt arbete kring frågor om 

                                                
86 Bryman 2011, s. 433f. 
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mångkultur och religionsdialog, samt till den andra församlingen med vetskapen om en väldigt 

låg kyrkotillhörighet och hög utsatthet i området. Detta genererade inte tillräckligt många 

personer att intervjua, därför reviderades den primära ingången att endast ha två församlingar i 

studien. Därför togs vidare kontakt med flera församlingar med målet att försöka ringa in de 

områden som präglas av samma kriterier som nämnts ovan om en mindre homogen befolkning. 

I slutet av denna process skickades endast mail till kyrkoherdar, med förfrågan om att 

vidarebefordra mailet om denne tyckte det lät intressant för deras församling. Detta till skillnad 

från i början när mail skickades slumpmässigt i arbetslaget individuellt. Endast en person (i 

detta fall en kyrkoherde) tackade nej, men ett problem har snarare varit att de som mottagit 

mailet inte svarat.  

 

Varför det blev så är omöjligt att svara på då jag inte har tillgång till anledningen. Det går dock 

att spekulera. Det kunde bero på hög arbetsbelastning och att detta var en frivillig intervju som 

tar arbetstid men ingenting som ges i utbyte. Det kunde bero på att de kände att de inte hade 

något att bidra med, då mitt mail var utformat med ett formellt språk och en tydlig akademisk 

ingång där jag bl.a. kort redogjort för böckerna som inspirerat mig till att göra denna studie. 

Det kunde också bero på att frågor kring mångkultur, religiös pluralism och i förlängningen 

invandring är en känslig fråga i dagens Sverige. Möjligtvis att min intention och agenda var 

något svår att läsa av. De som svarat har snabbt erbjudit tider och intervju har blivit bokad. Det 

blev till slut åtta intervjuade personer, även om det skulle varit nio personer (en intervju blev 

inställd). Fyra personer intervjuades med koppling till samma kyrka. Två personer intervjuades 

från en andra kyrka. och sedan en person från en tredje samt en fjärde kyrka – alltså åtta personer 

från fyra kyrkor. En intervju skedde med två personer samtidigt, resten var individuella. Detta 

då det fanns en önskan från informanternas sida, för att de arbetat ihop under lång tid och de 

uttryckte att de skulle berätta ungefär samma saker om intervjuerna hade skett enskilt. 

 

2.1.1     Reflektion över metodval 
Som nämnt ovan hade studien möjligtvis kunnat stärkts ytterligare av flera metoder, exempelvis 

enkätundersökning eller observation. Valet av kvalitativ metod före kvantitativa metoder 

handlade om att uppsatsen vill undersöka beskrivningarna, berättelserna och tolkningen av den 

kyrkliga identiteten, vilket är styrkan i semi-strukturerad intervjuform. Detta kan vara svårare 

att mäta i t.ex. enkätundersökningar eller en intervjuform med mer raka eller slutna frågor.87 
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Lunds universitet  Martin Wallén 

 31 

Det öppna intervjuformen karakteriseras av flexibilitet, aktivt lyssnande och att informanten får 

tid att prata fritt och ge saker sina egna betydelser. Intervjuaren är en aktiv deltagare då det är i 

dialogen som svaren uppkommer. Det aktiva lyssnandet ska, i bästa fall, generera följdfrågor 

som gör att resonemang kan utvecklas och fördjupas. En mix av förberedda frågor och 

lyhördhet bör finnas, vilket ställer höga krav på intervjuaren eftersom hen har ansvar för att 

intervjun flyter på och fortsätter på ämnet men är samtidigt öppen för att gå in djupare i detalj 

när så krävs. 88 

 

Några svagheter med naturalistisk, öppen intervjuteknik kan vara intervjuarens inblandning i 

intervjun och de formulerade frågorna är färgade av vilka svar intervjuaren vill åt eller att det 

aktiva lyssnandet kan skapa en (omedveten) manipulation. Samma effekt kan uppstå när 

intervjuaren vill skapa relationellt band med informanten. Om intervjuaren negligerar eller 

affirmerar under pågående intervju, är de färgade av hens värderingar och åsikter, vilket kan 

skapa att informanten vill ge svar som blir affirmerade istället för att prata fritt utifrån sitt egna 

liv och sina erfarenheter. Vidare finns en risk i att naturalism överdriver betydelsen av det sagda 

och att studien därför har någonting att säga som är universellt.89 Nackdelarna med kvalitativ 

forskning kan vara just det att det är svårt att dra några slutsatser av materialet om svaren skiljer 

sig mycket sinsemellan och blir alltför subjektiva. En fördel är att djupa reflektioner och tankar 

kommer fram som i detta fall innebär teologiska uppfattningar och ståndpunkter – vilket studien 

är intresserad av.90 

 

Att undvika manipulation har inte varit helt enkelt då jag velat skapa en trygg och tillåtande 

miljö för att kunna öppna upp och beskriva deras innersta känslor och attityder kring ämnet. 

Det är känsligt att prata om mångkultur, mångreligiositet och invandring i dagens Sverige och 

jag upplevde under intervjuerna att de, subtilt och implicit, ville veta min intention med studien. 

Är den kritisk eller genuint intresserad? 

  

Ett arbete av detta slag behöver reflektera över forskningens reliabilitet och validitet. 

Undersökningens reliabilitet innebär hur pålitlig tolkningen av materialet är och validiteten 

handlar om det insamlade materialet är tillförlitligt och hållbart – mäts det som avses att mätas? 

Det är värt att nämna att detta är en debatterad fråga huruvida reliabilitet och validitet är 

                                                
88 Silverman 2015, s. 167–169. 
89 Silverman 2015, s. 178, 180f. 
90 Bryman 2011, s. 412f. 
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relevanta begrepp inom kvalitativ forskning. Detta handlar om att begreppen härstammar från 

kvantitativ forskning, medan kvalitativ forskning inte främst är intresserad av frågor rörande 

mätning. De förslagen som framkommit istället för reliabilitet och validitet skiljer sig dock inte 

särskilt mycket (bl.a. föreslås ”äkthet” och ”tillförlitlighet”) och därför väljer jag att utgå ifrån 

reliabilitet och validitet ändå.91 

 

När präst- och diakonvigda personer intervjuas med målet att utkristallisera en kyrklig identitet, 

utifrån deras kontext, är det värt att betona att undersökningen inte visar hur de faktiskt möter 

människorna eller vad som faktiskt sker i församlingen – endast hur de själva beskriver 

situationen. Detta skiljer sig alltså mot Helgesson Kjellin och Ideströms arbeten, som även 

innefattar bl.a. observationsstudier. Kunskapen i denna uppsats bekräftas genom 

fältanteckningar där jag skrivit ner mina intryck efter varje intervju och den församling jag har 

besökt. Transkribering gjordes nästan alltid samma dag för att kunna ha mötet färskt i minnet, 

eftersom kroppsspråket inte syns i ljudfiler. Validiteten har beaktats på så sätt att när citat 

används har jag kunnat gå tillbaka till transkribering och ljudfiler, för att säkerhetsställa att det 

som sägs uppfattas korrekt. Har det inte kunnat uppfattas har jag, som nämnt ovan, inte använt 

just det materialet.  

 

Vidare är frågan om att ”vinna” intervjupersonernas tillit kontra en möjlig manipulation från 

min sida som intervjuare. För det mesta har det fungerat väl, vilket då ökar reliabiliteten. En 

tillräcklig tillit uppnåddes i nästan alla intervjuer för en trygg intervjumiljö, där informanterna 

upplevt min goda intention. Intervjuerna genomfördes också på deras ”hemmaplan”, dvs. i 

deras arbetsmiljö, vilket ger högre validitet då jag träffar dem i den rollen jag vill undersöka 

(förutom en som var i personens hem). I de fall tilliten inte helt uppnåtts har det märkts genom 

kritiska motfrågor i form av ett förtydligande vad jag avser. Min analys av dessa situationer är 

att den omkringliggande miljön har varit något stökig eller högljudd som påverkat oss att inte 

kunna vara helt koncentrerade och därmed ej heller trygga. 

 

2.1.2     Intervjuguide och själva intervjun 

Intervjuerna förbereddes i en intervjuguide utformad med hjälp av handledare och boken 

Samhällsvetenskapliga metoder.92 Guiden innehöll tio mer eller mindre öppna frågor samt tre 

                                                
91 Bryman 2011, s. 351–353. 
92 Bryman, 2011, kapitel 17. 
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teman som jag delade in frågorna i: 1) ”Nutid, berättelser om arbetet i närtid”, 2) ”Reflektioner 

bakåt. Relatera nutid/dåtid” och 3) ”Teologiska/ecklesiologiska reflektioner”. Detta för att 

hjälpa mig som intervjuare att alltid hålla mig till de ämnena, i fall intervjun hamnade på 

sidospår. De öppna frågorna syftade till att få informanten att berätta berättelser och/eller 

erfarenheter kring sitt arbete och teologiska reflektioner kring det. Vetskapen om att det var tre 

teman jag skulle täcka och inte x antal frågor gjorde mig mindre stressad och mer öppen för att 

ställa följdfrågor och därmed inte vara alltför ”låst” av mina frågor. Vidare hade jag förberett 

mig genom att läsa församlingsinstruktioner för församlingarna och utformat en specifik extra 

fråga kring den till respektive församling.  

 

Studien använde sig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Som nämnt ovan fanns ett 

antal frågor för respektive teman förberedda för att ha samma frågor till alla informanter, men 

där följdfrågor kunde och fick ställas. Studien var intresserad av personernas reflektioner, 

erfarenheter och upplevelser av sitt arbete i dessa områden, dvs. anställda präster och diakoner 

i svensk-kyrkliga församlingar i mångkulturella områden. Informantens förståelse och synsätt 

kring studiens frågor är viktigt, snarare än något mätbart kvantitativt. Det skulle kunna 

beskrivas som att svaren, och därmed ”sanningen”, kom fram genom informantens reflektion 

och tolkning av hens situation. Jag som intervjuare var ”aktivt passiv”, dvs. jag avbröt aldrig 

informantens svar, utan lät denne ge mig en signal genom sitt kroppsspråk att hen var klar. Men 

jag hjälpte ibland till att fylla på genom att spegla informanten med vad jag ”hör dig berätta” 

t.ex., eller ibland ge en egen reflektion kring ämnet för att på så sätt komma ännu närmre 

”sanningen” eller svaret tillsammans.  

 

Alla förutom en intervju ägde rum på informanternas arbetsplats, i ett församlingshem eller på 

deras egna kontor. En intervju ägde rum i informantens hem. Inget behövde standardiseras, 

även om det är relevant att de intervjuade fick samma frågor i grunden. Frågorna i 

intervjuguiden kan klassas som öppna, men riktade. De är öppna på så sätt att de låter den som 

blir intervjuad att berätta och fundera kring sina erfarenheter samt att försöka koppla dessa 

erfarenheter teologiskt och/eller ecklesologiskt. Frågorna är samtidigt riktade mot det aktuella 

ämnet och mot den församlingen som informanten jobbar i eller har jobbat i.  
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2.1.3     Transkribering och analys av material 

En diktafon användes för att spela in intervjun och transkriberingen gjordes med ett enkelt (och 

gratis) medieuppspelnings-program med funktionen att sakta ner hastigheten på ljudfilen. 

Under transkriberingen försökte jag återge så ordagrant som möjligt vad som sades, men under 

redovisningen av datainsamlingen har viss redigering av texten skett. När informanten har 

nämnt staden eller församlingen vid namn har det avkodats till ”den lokala staden” eller 

liknande. Eftersom talspråk generellt innehåller upprepningar, ibland icke grammatiskt 

korrekta meningar och verbala tics (så som ”eh”, ”liksom”, ”så att säga” eller ”vad heter det”) 

behöver dessa förbises och redigeras för att det skriftliga språket ska te sig begripligt och 

meningsfullt. I linje med Bryman har klamrar ”[x]” använts i citat som betyder att jag sätter in 

ett ord för att tydliggöra vad de implicit säger. Genom att hoppa över en eller några meningar i 

ett citat har detta angetts med punkter: ”…”93. I och med detta kommer klamrarna väl till hands 

om ett citat är klippt, då det kan behövas ett tydliggörande varför personen säger det, som 

exempelvis kan syfta på något som sagts tidigare. Detta har gjorts för att minska på antalet 

inklippta citat samt att få fram det mest kärnfulla som sagts i det insamlade materialet. 

 

I linje med anonymiteten har jag valt att ha påhittade namn därför att det ger ett mer personligt 

intryck och bättre flöde i texten än att skriva t.ex. ”intervjuperson 1”. Dessutom finns en tanke 

med att alla namn börjar på olika bokstäver för att det ska vara enkelt att särskilja: t.ex. blir 

Maria och Marianne jobbigt för läsaren, därför är bättre det med Eva, Maria, Sara osv. 

 

I en metaanalys har jag upptäckt att jag höll mig rätt väl till frågorna och alltid hade nästa fråga 

redo. Detta kan ha haft som konsekvens att jag missat att ställa följdfrågor när det bör ha skett. 

På vissa ställen lägger jag in en egen kommentar som ibland varit ogenomtänkt, som jag tolkar 

som är mitt sätt att försöka knyta an till och skapa relation med den som blir intervjuad. Det 

verkar dock inte ha stört intervjun nämnvärt. Jag tenderar att vid flertal tillfällen bekräfta, 

sammanfatta och delvis spegla informanten i vad som sagts tidigare för att kunna få ett djupare 

svar på ämnet. Det kan dock möjligen tolkas som en ledande fråga. Exempelvis: 

Martin: Vi har pratat om vem som är kyrkan, och varför, vad är eller ska 
kyrkan vara? Jag tänker på, du har beskrivit mycket kring vad ni har gjort 
och så och vad som hänt. Då tänker jag vad har varit motivationen, varför 
är kyrkan inte en förening, varför är den inklusiv? Förstår du vad jag är ute 
efter? Uppdraget eller incitamentet?  

                                                
93 Bryman 2011, s. 431. 
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X: Jag tänker att kyrkan är till sitt väsen en blandning mellan stiftelse. Vi 
kan inte rösta om kyrkans tro egentligen. Vi kanske kan uttolka tron på 
annat sätt. Men vi röstar inte om det, på det sätt är det en stiftelse, vars 
ändamål vi inte ändrar. 

 

Mina upplevelser är att närvaron är viktig och därför valde jag att inte anteckna under samtalet, 

eftersom en ljudinspelare ändå fångar upp allting. Minnet kan då hjälpa till att notera 

kroppsspråk och betoningar när transkribering genomförs, vilket förstärker reliabiliteten och 

validiteten.  

 

2.1.4     Etisk reflektion 

En etisk reflektion behöver göras när intervjuer har genomförts i ett arbete. Till en början 

berörde reflektionen hur mailet skulle utformas, vad som skulle gälla och vilka frågor som 

skulle ställas. Det som är etiskt relevant vid en intervju är bl.a. deltagarnas rätt till information 

om och samtycke till studien samt att konfidentialitet ska gälla. Efter genomförda intervjuer 

behöver materialet behandlas med försiktighet och en reflektion behöver göras kring hur 

mycket av intervjupersonernas uppgifter som ska visas vid t.ex. citering och i metod-

beskrivningen. Informanternas namn, ålder eller kön var inte relevant för att studiens syfte 

kunde genomföras eller huruvida undersökningens frågeställning kunde besvaras, och därför 

har deltagarna förblivit anonyma. I analysen användes istället fiktiva namn och vilken 

profession de innehar, dvs. präst eller diakon. I mailutskicket framgick denna anonymitet, som 

nämnd ovan, samt att de kunde dra sig ur studien när helst de ville, utan att ange en anledning 

till det. Informanterna intervjuas också utifrån deras profession som präst eller diakon och 

därför behövdes ingen etisk prövning genomgås. Lunds universitets hemsida om forskningsetik 

har tagits i beaktande vid studiens början för att säkerhetsställa att jag inte missat något i de 

etiska övervägandena.94 

 

2.2     Introduktion till analys av intervjusvaren 

Denna uppsats syfte är att undersöka och beskriva vad en kyrklig identitet är och hur den tar 

sig i uttryck i mångreligiösa och mångkulturella områden. I efterföljande avsnitt kommer jag 

därför att redovisa det resultat som framkommit genom intervjuerna. Det insamlade materialet 

kategoriseras utifrån två huvudfrågor: 1) vad är kyrkan? och 2) vem är kyrkan? Utöver det har 

                                                
94 https://www.forskningsetik.lu.se/forskningsetisk-information/informerat-samtycke (Hämtad 2018-12-07) 
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materialet delats in i olika teman för att skapa en röd tråd i läsningen. Ämnen som kommer tas 

upp innefattar intern och extern dialog, interreligiöst arbete, segregation och integration, 

religion kopplat till det politiska samt varför kyrkan gör det den gör.  

 

Likt hermeneutiska cirklar går delarna in i varandra på mer eller mindre tydliga sätt. Ingen går 

att särskilja tydligt från de andra, men i denna uppsats hålls de analytiskt isär vilket bereder väg 

för en djupare och bättre förståelse av helheten. Generellt handlar resultaten om vad som är 

viktigt och mindre viktigt i arbetet i dessa områden samt om tillhörighet, medlemskap och 

målgrupp. Det är också viktigt att förstå det mångkulturella och mångreligiösa områdets villkor 

som sedan går att relatera till det politiska och frågan om det gemensamma samhället. Den 

teologisk-ecklesiologiska identiteten är också viktig, dvs. kyrkan och de intervjuades varför: 

drivkraften och målet med arbetet. Tillsammans svarar alla delar på frågan om hur den kyrkliga 

identiteten framställs i dessa områden. 

 

2.2.1     Vad är kyrkan? 

Men vårt uppdrag? Jag tänker att det är att verka för Guds rike, i stort. Och 
då gör vi det på de här platserna genom att, de här människorna som har 
det svårast i den utsattheten människor är. Att vi gestaltar Guds kärlek där. 
Det tänker jag är vårt uppdrag. Sen har vi också ett uppdrag att vara en 
församling som vi bär tillsammans. Och då är det verkligen de som bor här 
och besöker kyrkan. De anställda är tillsammans med dem, de som är 
kyrka. Där ska vi tillsammans hämta kraft i det, för att gå ut i tjänst.  
– Johan, diakon. 

 

I detta avsnitt är syftet att analysera vad kyrkan är, dvs. hur man förstår vad det är att vara kyrka, 

i de här specifika områdena. Hos flera betonas att de vill finnas där för människor och att 

gestalta Guds rike både i området och i människors inre. Att vara kyrka i de här områdena 

karakteriseras ofta av utsatthet och därmed många människor som söker sig till församlingen 

för att få hjälp på olika sätt. Det beskrivs på flera ställen att det inte går att göra allt, därför att 

nöden och behoven är oändliga. Prästen Karin berättar: ”Även när det är skjutningar eller vad 

det nu kan vara, så gör vi inte jättemycket. Det enda vi kan göra är att be, vi kan tända ljus, vi 

kan fortsätta samlas och vara hoppets tecken. Det är lätt att springa på alla bollar, [men] det 

vi ska göra är att be.” Prästen Hanna har också en reflektion kring detta: 

Jag tror det är något man får försonas med när man jobbar i ett sådant här 
område, att man inte kan vara allting för området. Vi kan inte rädda det här 
området. Vi kan samverka med goda krafter … vår primära uppgift är att 
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be för området och finnas här för de som vill samlas och vill be. Inspirera 
till bön och arbete i området. Det är grunden i uppgiften, och sen tar vi 
emot folk som söker sig hit. 

 

Vad kyrkan är handlar om dess praktiska funktion i området, vilket är konsekvensen av en 

reflektion kring kyrkans ”varför”: uppdraget eller övertygelsen som gör att det här arbetet är 

viktigt. I de ovan nämnda exemplen är att vara kyrka inte främst att göra en massa saker utan 

det handlar om att bara vara, att finnas där för människor. Att vara hoppets tecken och att be. 

En typ av icke-aktivism som inte driver en politisk kamp eller försöker påverka samhället, utan 

verkar i det tysta, i det lokala. Karin berättar: 

Att vara kyrka är också ett hoppets tecken. Att samlas kring det. Och att fira 
mässa, för det är ingen annan som gör det, det är bara vi. Då får det vara 
vårt viktigaste bidrag, tänker jag … Behoven är oändliga, man kan göra 
hur mycket som helst. Det tar aldrig slut … Men vad är då vårt uppdrag 
som ingen annan gör? Det är en rätt skön vila i det. Det kan vara en stress 
över att göra så mycket man kan, att springa på alla bollar … [Att hitta] 
den balansgången där. Att också tänka att det är ’good enough’. 

 
Att vara kyrka i dessa områden handlar om att gestalta trygghet, kontinuitet och stabilitet för 

de som rör sig och verkar där. Att omfamna och att stå stadigt när människors vardag 

kännetecknas av kamp, rädsla eller oro. Det handlar också om att inte känna stress över att 

kyrkan ska vara med på allt och göra en massa projekt. En kyrka som är i mellanrummet av det 

privata och det offentliga, där människor för en stund får glömma både sina egna utmaningar 

och samhällets.  

 

Kyrkans praktiska arbete är viktigt att reflektera kring, dvs. dess val av verksamheter och 

aktiviteter. Det upplevs att kyrkan inte kan, eller bör, göra allting och att ”maximera” arbetet 

gentemot det lokala samhället och människorna i den. Det upplevs viktigt för informanterna att 

finnas till i området i all enkelhet, i det som är svårt eller jobbigt. Flera av de som intervjuas 

upplever sig se en tendens inom Svenska kyrkan att många kyrkor är, eller vill vara, en s.k. 

”projektkyrka”. En kyrka som fyller verksamheten med diverse projekt i området eller den 

lokala staden som t.ex. kan vara finansierade genom stiftelser. Detta kan handla om både 

kommunala och interreligiösa samarbeten, bl.a. kvinnokooperativ och sommarverksamheter för 

barn. Det beskrivs att projekten tog mer resurser och energi än vad det gav tillbaks. När ett 

projekt tog slut började nästa, och så höll det på. Det är goda intentioner som ligger bakom men 

kan lätt bli att strävan efter att vara en kyrka som följer med i tiden, men som samtidigt glömmer 
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bort den grundläggande uppgiften. Till slut finns ingen tid till det ”vanliga” församlingsarbetet, 

eller att det skapar stress på arbetsplatsen.  

Ja men framförallt vill folk gärna höra att man säger ’jo, vi har så mycket 
samarbeten och så mycket projekt osv’ vilket nog är ett tecken på en ganska 
osund arbetsplats. Om man alltid jobbar för att det ska se så himla mycket 
ut. Jag har jobbat så tidigare, det är väldigt slitsamt, och kanske inte alltid 
så bra för församlingen … Det bästa är kanske inte alltid det som syns 
mest. – Hanna. 

 

I församlingen där prästen Eva jobbar i gjorde de ett viktigt vägval för ett antal år sedan där 

ledningen aktivt arbetat för att skala ner verksamheter som tog för mycket tid. Detta handlade 

bl.a. om att lägga ner en växande lunchverksamhet och att minska på tiden som diakoner hjälpte 

människor med fondansökningar. Där Hanna arbetar låg det tidigare ett stort fokus på 

verksamheter som drog mycket folk utifrån till just den verksamheten, men inte till gudstjänsten 

eller det övriga församlingslivet. I de båda fallen gjorde ledningen en omstrukturering, där de 

såg på området för att se var och hur de kunde bidra istället för att producera verksamheterna 

helt på egen hand. Detta förstods i ljuset av vilka man ville ha till kyrkan och varför de skulle 

komma dit, vilket då blev en identitetsfråga. Istället för att t.ex. ha en kväll i veckan med 80 

personer och några få till söndagsgudstjänsten, ville man att folk skulle komma dit av rätt 

anledning – för att det är just en kyrka. 

 

2.2.1.1     Dialogens utmaningar 

I det kyrkliga arbetet i dessa områden anses det viktigt att ha en ständig dialog, reflektion och 

utvärdering tillsammans i arbetslaget och med de förtroendevalda. Det är viktigt att bygga en 

trygg miljö i arbetslaget med högt i tak där medarbetarna vågar diskutera. Dialogen är lika 

viktig ut mot övriga samhället. Finns det en trygg miljö kan kyrkan våga satsa på aktiviteter 

men samtidigt också våga misslyckas med dem. Och därmed kunna lägga ner verksamheter 

som inte fungerar, allt för att möta de specifika behov som finns i den lokala omvärlden.  

 

Ledarskap nämns vidare som en viktig komponent och att samlas kring ett gemensamt mål eller 

en vision. Det råder delade meningar bland de intervjuade om vikten av att arbeta med 

styrdokument (så som församlingsinstruktion och verksamhetsplan). På vissa håll ses det som 

absolut nödvändigt då det alltid finns något att hänvisa till och gå tillbaka till när frågan om 

kyrkans ”varför” uppkommer. På andra håll anses det vara bortkastad tid, av den enkla 
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anledningen att tiden för människorna och verksamheterna minskar. Dessa är ”do:ers” (eng. 

”görare”) som vill göra saker istället för att skriva ner det i ett dokument. En mellanposition 

finns också där styrdokumenten inte anses alltför viktiga, men en informant upplever en 

avsaknad av en gemensam vision och anser att det hade kunnat lyfta arbetet och ena arbetslaget 

med en tydligare riktning än vad som är fallet nu. Personen betonar dock att visionen ska vara 

lika mycket levd som skriven. Citatet nedan av Karin faller inom kategorin ”do:er”:  

Jo men det finns en öppenhet [här] att vi alltid försökt se vad som händer 
runtomkring. Vi har sällan så att vi startar upp någonting och ser om det 
kommer några. Utan det vi har startat upp har alltid kommit utifrån ett 
behov … Sen när vi har provat ett tag och känner att en verksamhet inte 
fungerar då lägger vi ner den. Det är liksom ’no hard feelings’, utan det får 
vara väldigt skiftande beroende på vilka som kommer. 

 

Här kommer flexibiliteten in, som många informanter vittnar om. I sådana områden som de 

verkar i är det viktigt att kunna vara flexibel med tider, verksamheter och arbetsuppgifter. Det 

gäller att ha en balansgång mellan förväntan och verklighet. En förväntan att människor ska 

hålla tiden, men å andra sidan ha en förståelse för att det inte alltid är så lätt när människor lever 

med trauman eller har det rörigt omkring sig, berättar Johan. Han säger att det har hänt att folk 

inte dyker upp alls, för att sedan komma in på en helt annan tid. Det blir då väldigt rörigt med 

arbetet. Något som han menar en behöver lära sig att hantera när en jobbar i sådana här områden 

i mötet med flera blandade kulturer och den utsatthet som finns.  

 

Vidare blir Svenska kyrkan som aktör i vissa fall erkänd av övriga lokala samhället. I 

mångkulturella områden är religion en mer levande komponent i folks liv än mer ”traditionellt 

svenska” områden. Svenska kyrkan är i dessa områden en medlare. Det beskrivs att kommunen 

ibland tar kontakt med kyrkan när dialoger ska ske med andra religiösa samfund i området, då 

kyrkan ofta har goda relationer med dessa. Andra religiösa samfund kontaktar också Svenska 

kyrkan. Svenska kyrkans historia som statskyrka gör att i diakoni eller diverse frågor som rör 

samhället kan kyrkligt anställda ha goda relationer till tjänstemän och andra inom den offentliga 

sektorn. Som organisation är den rik och står på egna ben med bra löner, goda arbetsvillkor och 

många lokaler att upplåta.  

 

2.2.1.2     Integration och segregation 

Att vi har ett gemensamt intresse av att staden ska vara en bra plats för 
människor att vara i. Och där vill vi och de olika religiösa gemenskaperna 
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bidra till detta. Från vår synpunkt är det att vi vill bidra till att Guds kärlek 
kan förverkligas också i den här staden, tillsammans med andra. – Maria.  

 

I de här mångkulturella och mångreligiösa områdena finns en särskild utsatthet och segregation, 

men samtidigt goda krafter som vill förena människor. De undersökta kyrkorna beskrivs ofta 

vara ett exempel på det. I detta avsnitt undersöks kyrkans roll i det lokala samhället, dess 

pastorala omsorg samt hur de skapar förutsättningar för integration. 

 

Informanterna beskriver vidare att samarbeten och samverkan med andra är en naturlig del i 

arbetet. Detta på grund av hög tillhörighet till andra religiösa samfund, främst muslimska 

föreningar. Även om de samarbetena inte är helt friktionsfria, fungerar dem därför att det nästan 

alltid finns en ömsesidig vilja till att ha kontakt och dialog. Det existerar ofta nätverk i det 

lokala området som religiösa samfund, ideella föreningar och kommun är delaktiga i 

tillsammans. Flera av de som blivit intervjuade erfar goda samarbeten dels ekumeniskt och till 

kommun men också över religions-gränserna. Eva beskriver: 

Ja, vi har jättebra samarbeten. Vi går ofta ut på trygghetsvandringar 
tillsammans här på området. Det är inga problem på den religiösa nivån. 
Det är inte där det är problem. Det är de här kulturella grejerna 
egentligen, som är problemet. 

 

De större problemen beskrivs handla om grupperingar och polarisering, kampen mot 

kriminaliteten samt rekryteringen av unga till det. De undersökta områdena upplevs i hög 

utsträckning vara segregerade. Flera informanter belyser att detta inte endast handlar om 

etnicitet och kultur, utan också om utbildning, bakgrund och socioekonomisk situation. Utsatt 

kan en vara på olika sätt. Hanna beskriver en allmän oro i området om spänningar mellan två 

mindre områden som på sina sätt är kulturellt homogena. Däremot delar människorna i de båda 

områdena utsatthet och fattigdom. ”På det sättet, har det inte bara med mångkulturaliteten att 

göra, men det har med utsattheten att göra. Och den kodas väl ofta med kulturella förtecken, 

vilket gör att en del av spänningarna på något sätt får någon form av ras-förtecken.” 

Spänningen landar alltså i en vi-mot-dem-känsla som kodas genom svenskar vs. invandrare, 

medan de samtidigt har saker gemensamt. Oron och rädslan är ständigt närvarande, speciellt 

för kriminaliteten och att ens barn ska bli indragna i det. Utsattheten gör att människor söker 

trygghet och stabilitet. Eva berättar:  
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Alla föräldrar vill att deras barn ska få en bra start i livet, de bästa 
förutsättningarna. Men det är inte många som klarar att ta sig härifrån. 
Men alla vill det. Sedan spelar det ingen roll om man är muslim eller 
kristen, ortodox eller katolik. De vill allihopa härifrån. Och de som är kvar 
sugs lätt upp [i kriminalitet]. Eller så kämpar de i skolan, allt vad de orkar. 
Och samtidigt kan föräldrarna vara arbetslösa, de bor trångt. De 
utmaningarna finns här. Och vad möter vi i vår kyrka, tänker jag då? Det 
jag hör är att de är oroliga, de vill ha trygghet. De vill ha ordning och 
reda. 

 

Prästen Anders hävdar att det håller på att sprida sig ett ”parallellkulturellt” samhälle i Sverige. 

Det är ett samhälle där det finns många olika strömningar av kulturer men väldigt få bryggor 

mellan dem. Denna uppfattning menar att normen i samhället är kulturer som lever segregerat 

på varsitt håll, snarare än tillsammans. Det krävs att möta det som är olikt genom goda 

intentioner och positivt handlande för att skapa integrering, menar Anders. Att inte göra det är 

att låta det vara som det är – alltså segregerat. En behöver aktivt arbeta för motsatsen, att bygga 

broar. Och även om en jobbar för det, är det inte säkert att en når dit en vill. Förmodligen blir 

det något helt annat, men att det kan få vara bra ändå.  

 

Detta landar i att hitta tillbaka till den kyrkliga kärnan eller identiteten. Vad blir kyrkans uppgift 

och förhållningssätt när de sker tunga saker? Eva berättar om en skjutning som innebar döden 

för en ung man. Detta berörde församlingsborna. Snabbt tog initiativ med en muslimsk 

församling i samma område att genomföra en bön om frid och fred i staden. ”Så istället … 

försöker jag stötta det kristna förhållningssättet till alla människor. Alla människors lika värde. 

Och när vi bad i kyrkan, så bad vi också för förövarna. Att de ska hitta en annan väg. Inte 

hämndens väg. Inte vedergällningens väg. Och imamen var inne på samma linje.” 

 

Det tycks vara så att många av de beskrivna problemen handlar om segregation på olika nivåer 

samt oro och rädsla – dels över den rådande situationen men också om framtiden. Informanterna 

beskriver samtidigt sitt uppdrag som medmänniska och kyrka att verka för det motsatta: en 

religiös mötesplats öppen för alla, där man också bär fram oron och bönerna i en gemensam 

gudstjänst. Även om det inte är ett uttalat uppdrag blir kyrkan då en plats som integrerar, 

eftersom människor med olika bakgrund samlas kring något som är större än deras olikheter. 

Kyrkan tillhandahåller eller blir en infrastruktur för möten och arbete för det gemensamma 

goda. Karin berättar hur de i sin kyrka har tolkat den grundläggande uppgiften och det pastorala 

programmet:  
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Där har vi tolkat det som att integration är det bästa ordet. Då menar inte 
jag integration som i flyktingfrågan, utan mellan samhällsklasser och 
åldersklasser. Detta handlar ju om mötesplatser som det inte finns så 
mycket av i området, man möts inte någonstans idag … Och att ända lyckas 
samla detta i samma mässa. Både de som kommer i kostym och de som 
kommer sjaviga och danna. Att lyckas få ihop det i samma kyrka. 

 

Många av de saker som nämnts i arbetssättet (och att vara kyrka överlag) handlar om att samlas 

kring något och skapandet av en gudstjänstgemenskap samt att finnas där för människor oavsett 

deras bakgrund. Detta i en tid då grupper och politik på en samhällelig nivå polariseras alltmer. 

Det beskrivs också av Karin att vid en träff med andra arbetslag i kontraktet lyftes just detta 

fram som något flera i Karins arbetslag var stolta över – att så olika människor samlas i samma 

gudstjänst.  

 

Prästen Sara berättar om ett projekt i deras kyrka som dels handlade om religionsmöte och 

integration, och dels att bygga en kristen identitet hos barn och familjer. Utåt sett fick det 

förstnämnda mest fokus, medan de internt såg att de båda motiven var sammanflätade. Om vi 

skulle kunna prata religion och tro behövde vi ha något med oss in i diskussionerna, menar hon. 

Lovisa beskriver en utmaning i att människor var så olika, att kunna möta alla dem på deras 

nivå av språk och föreställningsvärld – högt och lågt. Detta innebar, som nämnt ovan, inte bara 

kulturella och religiösa skillnader utan också skillnader i bl.a. samhällsklass och utbildning. 

 

Religionens roll i det sekulära samhället är inte självklar och detta märks även i dessa områden, 

i synnerhet människors oro och rädsla kring islam och muslimer. De intervjuade personerna 

beskriver utmaningar i att folk ifrågasätter deras samarbeten och i förlängningen deras svensk-

kyrkliga identitet. När intervjuerna har lett in på frågor kring vad det är att vara kyrka i den här 

kontexten tenderar svaren att tolka in den kritiken som informanterna förmodligen möter från 

det icke-religiösa. Många har åsikter om religionsblandning. 

[Det finns en uppfattning] att Svenska kyrkan är positiv till andra 
religioner. Men det är aldrig så att det tunnas ut på att vi är kristna. Det är 
ju det som är vår kärna. Snarare blir, att vara kristen, ännu tydligare när 
man har dialog med andra religioner. För det finns aldrig en ambition att 
omvända dem eller att man själv på något sätt skulle bli ’flummig’ i kanten. 
– Lovisa.  
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En verklighet för kyrkorna här är att de inte längre är i majoritet, utan istället en av flera 

religiösa samfund i området. Det kan vara en av anledningarna till att dialogen med andra 

samfund beskrivs vara enkel när de är mer på, förhållandevis, samma villkor. Det interreligiösa 

arbetet upplevs ge goda resultat för området. Snarare handlar det om att hantera den andra delen 

av samhället. Maria berättar:  

Ja, varje gång vi så att säga tar ställning för det gemensamma goda, 
tillsammans med muslimerna så kommer det i den här staden … negativa 
reaktioner. Det finns de som automatiskt väljer att tolka det som någon 
form av synkretism. Det spelar ingen roll hur mycket vi förklarar … Men då 
får man ju stå för det. Och det är klart att det känns utmanande. 

 

Trots en icke-majoritetsställning i dessa områden har Svenska kyrkan en särställning gentemot 

andra religiösa samfund. Detta märks inte minst ekonomiskt genom högt nationellt 

medlemsantal som genererar bra löner och många lokaler. Många av de andra samfunden 

fungerar som en ideell förening. Skillnader existerar också i utbildningsnivå: både teologiskt 

och pedagogiskt. Det beskrivs att religionsdialogen ibland har blivit lidande på grund av olika 

hög grad av struktur i organisation och avsaknad av ett ”djup” i de teologiska diskussionerna. 

Lovisa menar att det finns en fälla att hamna i här. Att en förbereder sig för mycket teologiskt 

för att kunna ta en debatt med t.ex. muslimerna. ”Då är väl vår erfarenhet snarare: att nej, 

därför i mötet med någon annan så måste du bestämma dig också för din tro och dina gränser. 

Den här identiteten blir snarare tydligare om du möter någon med en annan tro.” Det Lovisa 

beskriver är att de intellektuella samtalen inte är lika givande som att verkligen mötas och att 

göra saker tillsammans i verkligheten. 

 

2.2.1.3     Sammanfattade reflektioner 

Att vara kyrka i mångkulturella och mångreligiösa områden präglas av många saker. Främst är 

det segregationen och utsattheten som särskiljer dessa områden från andra, och gör något med 

alla som bor och verkar i området. Segregationen är mångfacetterad. Den är kulturell och etnisk 

men också socioekonomisk och utbildningsmässig. Det som identifierats av de intervjuade är 

att nöden och behoven är oändliga och därför behövs prioriteringar i det. En kyrka behöver ha 

en ständig reflektion kring omvärlden och vilka behov som finns just där. Kyrkan kan inte rädda 

området, säger de intervjuade, men istället för att stå handfallen arbetar kyrkorna med 

förmedlandet av hopp och bön. Arbetet är inte fokuserade på diverse projekt eller med en 

strävan av att fylla lokalerna. Gudstjänsten, bönen och kyrkans budskap betonas som verktyg, 
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det som är unikt i förhållande till övriga samhället och därmed vad informanterna menar att 

kyrkan ska syssla med. Kyrkan i de undersökta områdena vill stå för trygghet och stabilitet. De 

vill manifestera Guds kärleksfulla rike i området, med förhoppningen att det budskapet ska 

smitta av sig.  

 

De anställdas reflektioner kring samhällets, och andra religiösa samfunds, gemensamma ansvar 

samt deras betoningar på att vi alla hör ihop ger uttryck för en skapelseteologi. Att vara kyrka 

är också ett uppdrag. Uppdraget innefattar att finnas där för människorna i området som har det 

svårt och att gestalta Guds kärleksfulla rike i mötet med människor men också i verksamhet 

och gudstjänst. Detta uppdrag går att, utifrån reflektionerna, att förstås utifrån skapelseteologi 

och därmed den första trosartikeln. Intervjusvaren ger uttryck för en teologisk tro på alla 

människors lika värde, oavsett bakgrund eller religiös tillhörighet, dvs. vi är alla jämlikt 

skapade till Guds avbild att verka tillsammans i den värld som Gud skapat. 

 

Denna uppsats fokuserar på de anställda, men det bekräftas i Helgesson Kjellins studie att 

människor som söker sig till kyrkan gör det för hoppet, bönen och i ett rop på hjälp. Nöden kan 

innebära juridisk hjälp, psykisk ohälsa eller pengar där kyrkan blir den sista anhalten. För de 

här människorna är tro något naturligt därför att i deras hemland är kyrkan en självklar del av 

samhället. Det finns därför ofta en naturlig tillit till religiösa organisationer. Men de kommer 

också dit för att få vara del av en gemenskap. ”För många är kyrkan självklar, som sitt andra 

hem. Det är många som kommer hit, oavsett kyrkligt samfund.”95 Av intervjuerna kan analysen 

göras att kyrkan är ett, behövligt, mellanrum i människors liv. Där det privata och det offentliga 

läggs åt sidan och uppmärksamheten riktas mot någonting annat.  

 

Segregationen är synlig och det skulle kunna kallas ett ”parallellkulturellt samhälle” när 

människor lever i kulturellt homogena grupper, snarare än blandat tillsammans. Frågan är då 

vilka möjligheter och förutsättningar som ges för att skapa plattformar för integrering? Det syns 

att kyrkorna arbetar för integration i området. Dess mål och riktning med verksamheten är 

Kristus och gudstjänsten med en aktiv öppenhet gentemot alla som vill delta. Det beskrivs också 

att det finns god samverkan i områdena. Ofta existerar nätverk eller lokala projekt som t.ex. 

kan mynna ut i nattvandring eller gemensam bön över religionsgränserna. Viljan finns att vara 

                                                
95 Helgesson Kjellin 2016, s. 105–108.  
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en motkraft mot kriminalitet och utsatthet samt mot främlingsfientlighet och våld mellan 

grupper.  

 

Palmdahl menar att det går att skilja på fyra typer av interreligiösa dialoger: 1) intellektuell 

dialog, 2) social dialog, 3) kontemplativ dialog och 4) det levda livets dialog. Den förstnämnda 

kan vara den som sker i offentliga möten så som konferenser med företrädare för olika 

religioner. Social dialog handlar om samarbeten som rör frågor om hur man kan verka för ett 

gott samhälle tillsammans medan det levda livets dialog handlar om att leva praktiskt 

tillsammans och att hitta lösningar för det. Den kontemplativa dialogen innebär möten i t.ex. 

bön eller andakt.96 I relation till detta beskriver informanterna alla typer av dialoger någon gång. 

Främst handlar det dock om den sociala dialogen, det är där fokus ligger att göra staden till en 

bra plats att leva i. Därefter ges exempel på kontemplativ dialog medan intellektuell- och det 

levda livets dialog tenderar att ske mer sällan. Den interreligiösa dialogen anses vara naturlig 

och fruktbar, snarare är det dialogen gentemot det sekulära samhället som vara konfliktfylld. 

De intervjuade erfar en kritik och ett ifrågasättande när de jobbar för den sociala dialogen, dvs. 

tar ställning för det gemensamma goda eller gör saker tillsammans med andra. Det är främst 

när samarbeten sker med muslimer som kritiken kommer. Kritiken handlar ofta om ett 

ifrågasättande av vad Svenska kyrkan ska syssla med, och om dess identitet ”tunnas ut”. 

Erfarenheten är dock att ens egna kristna identitet blir tydligare och enklare i relation till den 

religiösa andre. Palmdahls erfarenhet bekräftar en liknande reflektion som hos informanterna: 

”Frågan om Svenska kyrkans identitet förtydligas enligt min mening i mötet med andra. Det 

krävs tydlighet för att leva med bevarad identitet i ett pluralistiskt sammanhang.”97 

 

Svenska kyrkan är i de här områdena en av flera religiösa samfund. Byström, Linder och 

Törnqvist menar dock att Svenska kyrkans historiska arv som statskyrka och administration 

över bl.a. vård, omsorg och skola ger skäl för Svenska kyrkan att fortsätta ta ansvar över ”att 

vara samhällsbärare” och fungera ”som brobyggare mellan olika grupper av människor”. 

Exempelvis som hjälp till nyanlända och papperslösa, då Svenska kyrkan ofta har goda 

kontakter till kommunen.98 De goda kontakterna och att därmed vara en medlare är något som 

beskrivs i det insamlade materialet. Det samhällsbärande ansvaret kan i det här områdena 

förstås som att arbeta för integrering av människor.  

                                                
96 Palmdahl 2005, s. 64. 
97 Palmdahl 2005, s. 120f. 
98 Byström, Linder & Törnqvist 2018, s. 16. 
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Det finns vidare olika uppfattningar hur viktiga styrdokument anses vara. De som är ”do:ers” 

och skapar verksamheter utifrån folks önskan och behov kontra de som vill ha styrdokument 

att vila sig mot. En fungerande strategi i dessa områden verkar vara att inte producera 

verksamheter ur intet, utan att ständigt påminna sig om vad kyrkan kan och bör bidra med. En 

god kommunikation och trygg miljö i arbetslag betonas, att ständigt vara flexibel med 

människor och verksamheter för att se vad som fungerar och inte. Det här med flexibiliteten 

nämns som något karakteristiskt i alla församlingar kopplat till nätverket FBHO. 

Förhållningssättet kallas: ”öppet här och nu – det kontextuella förhållningssättet” och innebär 

att inte vara alltför låst i diverse strategier och planerande.99 Den beskrivna flexibiliteten som 

behövs i dessa områden innebär på samma gång, förmågan att kunna sätta gränser. ”Logiken 

är: ’här är min gräns, var går din?’ Finns det ett rum mittemellan våra gränser där vi kan 

samarbeta?”.100 I relation till vad som framkom i intervjuerna handlar det om att sätta gränser 

i förhållande till det övriga samhället och gentemot den kritik som uppstår kring interreligiösa 

samarbeten t.ex. Att trots det, stå stadigt i den kristna identiteten.  

 

2.2.2     Vem är kyrkan? 

Om vi blir lite lutherska så ges tron av Gud, det kan inte vi som kyrka göra 
anspråk på. [Det vi kan göra är att] ge möjligheter för människor att få den 
här gudsrelationen. Vi vill vara möjliggörare [för det]. – Maria.  

 

Vem kyrkan är handlar om vem som tillhör kyrkan eller församlingen. I KO står det att: 

”församlingen är … en gemenskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta 

inom församlingens område.”101 Denna breda definition ställer fler frågor än vad den ger svar. 

Vad händer med alla som inte ”tillhör Svenska kyrkan”? Vad är tillhörighet? Går det att vara 

bosatt någon annanstans, men ändå vara med? Vilken gemenskap? Och så vidare. Frågan om 

tillhörighet blir alltmer aktuell när medlemsantalet i Svenska kyrkan stadigt sjunker. Detta är 

dock mer verklighet än spekulation i områden som verkar i en kulturell och religiös mångfald 

med lägre än 50 % kyrkotillhöriga. Det gör att det behövs reflektioner kring vem kyrkan riktar 

sina verksamheter till, vilka som är välkomna dit och vem som räknas som medlem eller 

tillhörig. Det kommer alltid att vara svårt att avgöra vem som är eller tillhör kyrkan och att dra 

                                                
99 Byström, Linder & Törnqvist 2018, s. 29. 
100 Byström, Linder & Törnqvist 2018, s. 34f. 
101 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Andra avdelningen, Inledning, 2018-05-20. 
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en gräns kring, för en kyrka som vill vara inklusiv. På något sätt behöver det ändå finnas en 

definition. Lovisas reflektion kring detta sätter fingret på problemet: 

Det är klart att kyrkoordningen har begrepp om tillhörighet och så, det 
finns där. Men ska man beskriva det lokalt så är det t.ex. den här 
kvinnogruppen, som kommer från olika delar av världen – från Kurdistan 
och Kina – de kunde stå och samla pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete på torget, med sina olika sjalar eller huvudbonader. 
Då är det vi som kvinnor som gör det. Då är det svårt att säga ’de är inte 
vår församling’. Men de kommer aldrig bli tillhöriga och aldrig döpas. Det 
är inte heller vår primära ambition. Sen om de skulle vilja är vi öppna, men 
det är inte det som är vi är där för, som är syftet. 

 

Å ena sidan kyrkan som är i behov av medlemmar för fortsatt ekonomisk stabilitet och dess 

ramverk för hur det ska gå till. Å andra sidan människor som av olika anledningar samlats till 

kyrkans verksamheter med sina olika kulturer och t.om. olika religioner. Även om det är långt 

till att bli döpt och medlem visar de lojalitet, vilja och glädje över att hjälpa den organisation 

som de stött på, i form av en kvinnogrupp. Ekonomiskt sett bör kyrkan rikta in sig på de som 

redan är medlemmar och de som potentiellt kan och vill det. Teologiskt riktar kyrkan sig till 

alla folk. Kvinnogruppen är inte till för att göra fler kvinnor kristna, eller rättare sagt: de måste 

inte vara kristna för att få delta i kyrkans verksamheter. Karins reflektion liknar Lovisas 

resonemang: ”Men församlingen i stort tänker jag är de som bor och rör sig här och de som 

känner sig tillhöriga. Sen om du är medlem eller inte är helt ointressant. Det är inte ointressant 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Men ur ett tillhörighetsperspektiv är alla välkomna.” Karin 

utvecklar detta i en längre reflektion: 

Vi är en lokal kyrka, folk som bor i utkanterna rör sig inte. De mest 
välbeställda gör det, men bor du här åker du inte runt … Bor du runt [ett 
utsatt område] så är du där. Därför blir det fel att säga: nej men vi har 
inga verksamheter mot barn, eller vill du vara med i den gruppen får du 
åka 5 km bort. Det fungerar inte så. Så på ett sätt har ett viktigt vägval varit 
både att bejaka det mångkulturella, att våga ta in det men också att ha kvar 
öppenheten. Att ha lite för alla, faktiskt. Att inte nischa sig. Och istället 
finnas utifrån vad vi upplever behovet finns. Och då är man också öppen för 
att byta. 

 

Det beskrivs att som kyrka skapa verksamheter och finnas till utifrån var behoven finns. Det 

går dock att problematisera och hävda att kyrkan blir ”urvattnad” eller ”identitetslös” om den 

ofta ändrar sig och bara gör vad folk behöver. Å andra sidan blir en kyrka ointressant och 

framstår som icke-relevant om den aldrig tar in människors längtan eller behov. Det finns dock 
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de som vill gå ännu längre och menar att det handlar om just kyrkans identitet, inte om att fylla 

ett visst behov i det lokala området. 

Det beror ju på hur man definierar behov. Det är en kyrkosynssfråga, det 
är ecklesiologi. Alltså om de facto att en stad har x antal medborgare med 
utländsk bakgrund, är det ett val om du som kyrka på något vis ska förhålla 
dig till …  eller om du inte vill göra det. Så jag tycker på ett vis är det svårt 
att prata om behov, för det är faktiskt vad du bestämmer dig för vem kyrkan 
är till för. – Lovisa.  

 

En intressant uppdelning som Maria nämner mellan princip och praktik kan vara användbar. I 

princip är nattvardsbordet till för de döpta, men i praktiken kommer det alltid komma människor 

som provar det för första gången. I princip bör alla vara medlemmar i en organisation för att 

kunna nyttja dess verksamheter, men i praktiken är det ofta inte så när vi talar om religiösa 

samfund eller t.ex. idrottsorganisationer. Man låter människor i regel få komma dit och testa 

först. Det går att hålla mer på principerna, dock med konsekvenserna av en mer sluten 

organisation. Vi är alltid på väg mot principen och det beror på att den här världen inte är 

fullkomlig, menar Maria. Precis som att vi människor inte är perfekta, men vi strävar alltid efter 

att bli det. Hon har också en reflektion kring vem som är kyrkan: 

[Jesus] mötte ju människor som behövde. Det var behov. Och de som 
ropade på Guds barmhärtighet. Och det ropet tycker jag vi försöker höra 
här i staden – ropet om Guds barmhärtighet och att vara kyrka för [det 
behövande folket]. Sen är det ju självklart att när vi firar högmässa på 
söndagen … så är det den döpta gudstjänstfirande församlingen i centrum. 
Den är öppen för alla men gudstjänsten målgrupp är ju dem döpta som 
samlas och firar och samlar kraft för att sedan orka vara kyrka för alla. 

 

Maria vill betona skillnaden mellan kyrkans målgrupp och gudstjänstens målgrupp. Kyrkan 

vänder sig till hela skapelsen, inte bara de anställda. Medan gudstjänstens målgrupp är de som 

är döpta, rent principiellt. Detta för att de som samlas till gudstjänst ska få fylla på med Guds 

kraft att orka verka som kyrka och som enskild kristen.  

 

Detta kan diskuteras ytterligare i förhållande till tankarna kring en folkkyrka eller 

bekännelsekyrka. Ska kyrkan vara öppen för alla eller krävs det att säga ”ja” till något? I 

intervjuerna uppkommer motstridiga reflektioner kring att se på den lokala kyrkan som 

bekännelsekyrka eller inte. Några menar att Svenska kyrkan bör skilja sig mot frikyrkorna i det 

avseendet. Anders ser kyrkan som ett altare som människor har olika avstånd till, beroende på 



Lunds universitet  Martin Wallén 

 49 

ens regelbundenhet i gudstjänstbesök eller relation till kyrkan. Men att altaret är öppet för alla 

som vill vara en del av det – på olika avstånd. Då låter sig folkkyrko-begreppet inkludera alla, 

menar han. Anders fortsätter: ”För mig är det viktigt att det inte blir en föreningskyrka, som 

frikyrkorna. För då krävs det att man har en närhet till altaret, det är sakramentet man tar emot 

och det är Guds ord man hör. Nej, tro handlar väldigt mycket om samhörighet och funderingar 

som man ibland har.” Karin ser dock tendenser i sin kyrka att det lutar mer åt bekännelse samt 

att hon vill problematisera talet om en öppen folkkyrka. Alla kyrkor har gränser, menar hon. 

”Folkkyrkotanken är lite på utgång, i alla fall i de här områdena, tycker jag. Det blir mer 

bekännelse.” Detta exemplifieras genom att människor här är stolta över sin kyrka och, som 

Karin menar, att de kommer dit för det religiösa. Sedan alla kanske inte har språket för det eller 

uttrycker det så, men det handlar om ett aktivt val att vara där. Detta blir också tydligt i 

exempelvis dopsituationer med konvertiter, som har ökat de senaste åren och är väldigt viktiga 

för den döpte. Dopen beskrivs som ”helt galna med olika inslag från olika kulturer”.  

 

2.2.2.1     Religion och politik 
En kyrka som lever i ett samhälle är alltid i relation till det offentliga och den politiska arenan, 

när frågor dyker upp om hur de gemensamma områdena ser ut och vad som ska göras åt 

människors utsatthet. Frågorna om detta ämne är centrerade kring konflikterna som uppstår 

gentemot det sekulära samhället, även om de andra religiösa samfunden också är inflätade i det 

på något sätt. En kyrkas arbete och engagemang kan uppfattas vara politisk. Flera av 

informanterna understryker att de inte vill gå in i en politisk kamp eller göra politiska 

ageranden. Istället är det teologin eller Kristus som är incitamentet för verksamheten. Det går 

att problematisera vad politik är. En bred definition skulle vara all verksamhet som gränsar ut i 

det offentliga rummet. I så fall är stor del av kyrkans verksamhet politisk. Det skulle dock 

innefatta väldigt mycket hos alla organisationer som på något sätt rör sig utanför sin egen lokal 

och möjligen tunna ut politiken som begrepp. En definition av politik skulle kunna utgå ifrån 

organisations intention. Genom det skulle enbart politiska partier anses vara politiska, eftersom 

de vill förändra samhället utifrån deras politiska ideologi, medan kyrkan vill förändra samhället 

utifrån en teologisk ståndpunkt. Utöver dessa två definitioner finns säkerligen flera 

mellanpositioner. Det intressanta i detta avsnitt blir att se på vilket sätt kyrkan rör sig i det 

offentliga, varför de gör det och vilka reaktioner som uppkommer av det.  
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En dubbelhet i dessa områdena är att människor är utsatta och segregerade och att det samtidigt 

höjs röster om vem som är välkommen i området och i landet. Eva berättar att hon ofta får 

bemöta negativa åsikter kring invandring och dess konsekvenser för samhället. Hon erfar att 

det bottnar i att dessa människor söker ordning och reda och trygghet, snarare än att de drivs av 

en främlingsfientlighet eller rasism. Eva menar att det kan vara en utmaning i att vara kristen 

och att samtidigt inte gå in i politiken, utan att istället ha Kristus som fokus. Detta är hennes 

reflektioner kring vad kyrkan är i förhållande till politik eller lagar, som hon benämner som 

”föreskrifter”: 

Här [i kyrkan] kommer du och fyller på. Då tänker jag att då är det den 
relationen som jag vill understödja – människors relation med Kristus och 
med Gud. Det är bara den vi kan fylla på. Det är det enda vatten som gör 
oss otörstiga. Och mättar oss. Så att vi kan vara människor. Vara 
mänskliga. Och det är någonting här inne [visar mot hjärtat] som blir 
stillat. Som inte stillas genom föreskrifter. 

 

Konflikter inom detta område uppstår ofta inom diakonin, och det har hänt mycket sedan de 

senaste årens flyktingvågor. Detta märks också i kyrkan eftersom den diakonala verksamheten 

haft stort fokus gentemot den gruppen av människor. Då har det upplevts vara en konflikt kring 

vilken grupps behov som är störst. Maria berättar: ”Vi bedriver en stark diakonal verksamhet 

och många av de som är utsatta är ju också nyanlända. Där förekommer det ibland konflikter 

med människor… [Som säger] att: ’ska vi inte satsa på våra egna först?’ Och [menar att det] 

finns andra fattiga än de här muslimerna.” Johan menar att kyrkans lojalitet ligger hos alla våra 

”syskon” – troende personer – oavsett om de är muslimer eller kristna. Det står också i 

vigningslöftena att ta ställning och att vara på de förtrycktas sida. Han menar att det inte går att 

vara neutral i sådana situationer.  

 

Johan berättar vidare om en domare som i ett rättsfall kring utvisning ska ha sagt att ”Svenska 

kyrkan bara döper folk hur som helst för att de ska få stanna”. Johan vänder sig starkt emot den 

kritiken och ifrågasätter vilken koll rättsväsendet egentligen har på konvertit-processer. Han ser 

allvarligt på dop som sker utan att den personen har en genuin tro. Arbetet med migrationsfrågor 

innebär många konflikter, främst med samhället. Lagarna i Sverige har på sistone blivit skärpta 

vad gäller vilka som får stanna här och inte, vilket inte bara påverkar Johans arbete utan även 

honom personligen. ”Det gör att de här politiska skiftningar som sker är väldigt tunga. Det är 

väldigt tungt att hantera de motsättningarna, speciellt när man har kontakt med enskilda 
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människor som drabbas väldigt tydligt, t.ex. barn som varit länge i Sverige med stark 

anknytning.”  

 

I intervjuerna framkommer också enstaka erfarenheter av en viss spänning med förtroendevalda 

när kyrkans verksamheter ska bestämmas, dvs. inom-kyrkliga politiska konflikter. I relation till 

förtroendevalda och beslut som ska tas betonas vigningslöftena och evangeliet som en större 

auktoritet än politiska beslut, menar Hanna. ”Allt det som våra vigningslöften säger och 

kyrkoordningen och i grunden evangeliet säger. Det är inte politiskt styrt. Men det är klart att 

det finns ett gränsland där. Där det någon gång har varit en liten spänning. Då har det handlat 

om medlemmar kontra behövande.” Denna konflikt är intressant därför att kyrkan till hälften 

styrs av förtroendevalda från politiska nomineringsgrupper. Svenska kyrkan är, till sitt 

fundament, en demokratisk och politisk organisation. Den är på samma gång en organisation 

som legitimerar sina beslut och verksamheter genom religiös skrift och tradition samt genom 

ämbetet. I KO står det att ”de förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans 

med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det 

kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och 

för besluten.”102 Det framgår att kyrkan främst är ett kristet trossamfund som, med hjälp av KO, 

vill ”fullfölja sin kallelse”.103 Det går att hävda att de teologiska argumenten har det sista ordet 

då cheferna: kyrkoherdar och biskopar måste vara prästvigda. Men dess demokratiska 

föreningsgrund går inte att förneka. 

 

2.2.2.2     Varför är kyrkan? 

Den andliga nöden är stor. Vi är ju så mätta på alla praktiska ting. Folk 
kan äta så att de sprängs idag, men det mättar inte. Till och med här ute 
finns det så mycket mat som man kan äta. Men det mättar inte, det är något 
annat människor längtar efter. – Eva.  

 

När denna uppsats söker undersöka hur det mångkulturella och mångreligiösa området påverkar 

sättet att vara kyrka är det av intresse att höra reflektioner kring kyrkans ”varför”. Varför finns 

kyrkan till och varför är det viktigt? Denna reflektion leder till att fundera kring den 

grundläggande motivationen eller övertygelsen som driver hela arbetet framåt – anledningen 

till att arbeta i en kyrka, den ursprungliga kärnan. Detta förstås ofta som ett uppdrag som kan 

                                                
102 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Andra avdelningen, Inledning, 2018-05-20. 
103 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Inledning till kyrkoordningen, 2018-05-20. 
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grundas teologiskt och som blir en teologisk identitet. Det är ibland svårt att urskilja huruvida 

identiteten och uppdraget baseras genom det individuella eller genom kyrkan. Förmodligen 

handlar det om en dialektik dem emellan. Idealet bör vara att de anställda och organisationen i 

stort delar samma vision. En persons övertygelse kommer att genomsyra hens arbete, och utan 

en övertygelse blir det överlag svårt att känna mening över sitt arbete. Detsamma gäller kyrkan, 

som för att vara meningsfull behöver vara rotad i en övertygelse eller ett ”varför”. Eva berättar: 

Men vi har någonting annat som mättar själen, som kan räta på krökta 
ryggar och hjälper människan att ställa sig på sina ben. Och vi stöttar de 
som har det svårt på olika sätt. Vi försöker hålla det på den nivån. Sedan 
samhällskontakter, att vara en röst. En profetisk röst. Många som är sjuka 
och dåliga och utsatta – det är just då de behöver en stark röst, för att 
försvara sina rättigheter. 

 

Varför kyrkan är hänger ihop med vad kyrkan är. Kyrkan är något annat än hjälporganisationer, 

fotbollsföreningar och kommun – den är ett trossamfund, och då är det i det den identiteten som 

den ska hämta kraft ifrån. För kyrkorna jag har besökt är drivkraften de har, något som de finner 

stöd hos i Jesu liv och gärningar. Hans vilja att bryta det normativa och att umgås över gränserna 

med människor han inte förväntades umgås med. Maria talar om just detta i relation till andra 

trosinriktningar men också det övriga, sekulära, samhället: 

Men jag tänker också att vår speciella erfarenhet är Jesus Kristus som 
Guds son och världens frälsare, inspirerar oss att gå över gränser, för det 
gjorde han hela tiden. Och det måste ge oss visst mod. Men vi är också 
väldigt tydliga med att vi inte gör avkall med vad vi tror på. Det finns ingen 
förväntan eller vilja att vi ska säga: ’vi bekänner tillsammans’ … Så 
försöker vi hålla det: att vi har olika tro men med ett gemensamt mål att 
den här staden ska vara en god plats att leva på. Och vi formulerar från 
varsitt håll att Guds barmhärtighet ska visas [här]. Det kan muslimerna 
säga från deras håll och vi kan säga det från vårt håll. 

 

I denna reflektion får den teologiska förståelsen en praktisk konsekvens. Åt andra hållet upplevs 

ofta praktiska frågor också som teologiska frågor. Visst handlade eller agerande, strategi eller 

mål går hos informanterna att direkt tolka till den kristna, teologiska, identiteten. I ett av 

områdena har församlingen fått information om att barnfattigdomen i området är ett av de 

högsta i hela Sverige. Kriminaliteten är också hög, men kyrkan där har valt att prioritera arbetet 

mot barnfattigdom. Fattigdom gör också att människor blir kvar och inte kan ta sig vidare. 

Hanna berättar: 
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Kriminaliteten och det där är det lilla, det stora är hur många barn som 
växer upp utan nätverk. Hur många människor som är så fruktansvärt 
ensamma och inte kan ta sig någonstans. Det finns så himla mycket grejer. 
Då tänker jag att vår stora teologiska fråga är: vad sänds en kristen till? 
Hur predikar vi det så att man känner sig stärkt? … Då är det kanske i det 
som också är att vara på det här stället – det praktiska frågorna och de 
teologiska frågorna går inte att separera, alltså försoningsgärningen och 
området är inte två skilda frågor, det finns något där. En gemenskap. Ska 
teologin vara intressant här måste den gestaltas på något sätt. 

 

Sändningen betonas som ett viktigt teologiskt budskap, som kommer ur verklighetens 

erfarenheter. Hanna tolkar det som sker i området teologiskt. Det är att vara kyrka, just där. 

Hon menar till och med att om teologin ska bli meningsfull i ett sådant område måste den 

förankras i den verkligheten. Teologi och bibelns berättelser sägs vilja kunna spegla människors 

liv – med potentialen att överbrygga tidsglappet mellan textens uppkomst och nutid. Att känna 

igen sig, att någon har gått före och genomfört samma prövning eller erfarenhet som jag. Men 

i detta finns det också ett budskap om att Gud är närvarande i det, både i berättelserna och för 

mig idag. 

 

2.2.2.3     Sammanfattande reflektioner 

Vem kyrkan är bottnar i tillhörighet och öppnar upp för frågor om gränser. För en församling i 

Svenska kyrkan blir det geografiska territoriet en yttre gräns för tillhörigheten, medan den inre 

gränsen för densamma är otydlig. Brodd & Weman beskriver skillnaden mellan en kyrklig 

princip och praktik. Rent principiellt är Svenska kyrkan uppbyggd genom yttre, synliga, gränser 

om församlingar och territorier. Den inre gränsen är osynlig därför att Herren Kristus är centrum 

och trons gemenskap inkluderar alla. I praktiken har Svenska kyrkan poängterat medlemskapets 

betydelse av ekonomiska skäl, för att då t.ex. få tillgång till den ”kyrkliga servicen”, så som 

begravning eller vigsel.104 De intervjuade vill t.ex. inte tvinga folk till dop, utan värnar om 

öppenheten. I det kyrkliga arbetet krävs en reflektion kring graden av öppenhet eller slutenhet, 

som intervjuerna också visar finns. Det nämns att det rent principiellt är bra om alla är 

medlemmar, men i praktiken ser det inte ut så. Och det anses inte vara något som påverkar 

identiteten särskilt negativt. Gudstjänsten och det som kyrkan erbjuder förstås vara det som 

”fyller på” de kristna. Däremot sträcker sig kyrkans budskap till hela skapelsen, och det är 

skapelsen som de ”påfyllda” kristna ska ut och verka i.  

                                                
104 Brodd & Weman 2012, s. 391. 
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Analysen visar att arbetet i den lokala församlingen vilar i en teologisk identitet som går att 

förstås utifrån den andra trosartikeln, bl.a. när reflektionerna betonar evangeliet som 

auktoritetsbärande, Jesu liv och gärningar som förebild samt vigningslöftena (och 

lärjungaskapet) för präster och diakoner. Fortsatt omnämns också flera gånger att alla 

människor hör ihop, trots våra olika religiösa och kulturella tillhörigheter (likt avsnittet om 

2.2.1 ”Vad är kyrkan?”). Arbetet i dessa församlingar kan alltså förstås dialektalt mellan den 

första och andra trosartikeln. Det gemensamma arbetet för skapelsens bästa gestaltas i en 

”politisk kamp” som dock inte sker explicit genom t.ex. samhällsdebatt eller påtryckningar, 

utan istället genom mer ”subtila” aktioner så som bl.a. öppna kyrkor, trygghetsvandringar, bön 

och gudstjänst. Reflektionerna kretsar också kring att göra teologin meningsfull för den 

enskilde i nutid. Här blir sändningen och det diakonala viktigt samt att vara en profetisk röst 

för de svaga. Den kristne samlas i gudstjänst för att fylla på och sändas ut i verkligheten, för att 

sedan komma tillbaka till samlingen igen.  

 

Ideström menar att kyrkan alltid är i rörelse och blir levande i mötet med människor, genom 

gudstjänster och verksamheter samt i diakonin. Denna ”mitt-emellan-tid” går att tolka som en 

kyrka som är på väg – från graven, korset och vittnena om uppståndelsen – mot Kristi återkomst. 

På så sätt är teologin alltid meningsfull och gränsar genom kyrka, samhälle och människor – 

genom tid och rum.105 Det som Hanna beskrev om att teologi behöver förankras i verkligheten 

tangerar Ideströms tanke. Hannas reflektion kan tolkas som en vilja att förmedla en 

överbyggande bro för alla som besöker kyrkan och den teologi som kyrkan och hennes ämbete 

vilar på. Samtidigt är teologin också verklighet för de anställda då de förstår sitt uppdrag och 

sin verklighet i ljuset av berättelserna om Jesu liv och gärningar. Det är i det som de hämtar 

kraft och inspiration ifrån. Det går att tolkas som att de lever och verkar i teologin, och därmed 

gestaltar de den i sin yrkesroll hela tiden.  

 

Varför kyrkan är, dess uppdrag, hänger ihop med vad kyrkan är och gör. Kyrkan beskrivs i 

undersökningen erbjuda något annat än det övriga samhället och det är detta de intervjuade 

personerna ständigt påminner sig själva och andra om, för att inte hamna i att göra samma saker 

som t.ex. ideella föreningar eller hjälporganisationer. Men det är framför allt lugn och tilliten 

till ”något större” som de vill förmedla, när vardagen är ansträngd för människorna som lever i 

                                                
105 Ideström 2015, s. 22. 
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området. Något ”som mättar själen, som kan räta på krökta ryggar och hjälper människan att 

ställa sig på sina ben” som Eva uttryckte det. Eriksson menar, likt reflektionerna i uppsatsens 

undersökning, att kyrkans uppdrag i ett mångkulturellt och mångreligiöst område är att 

synliggöra och tolka Guds närvaro i människors erfarenheter och liv. Han liknar anställda i 

kyrkan med barnmorskor. Uppgiften är att ingjuta lugn och tillit till livet och förmedlandet av 

att smärta är en naturlig del av livet som vi inte behöver fly ifrån. Ibland krävs det dock att en 

anställd griper in, ger syre och befriar när navelsträngen sitter fast runt halsen.106  

 

Kyrkan är alltid del av ett omgivande samhälle och det offentliga. Mycket resursers läggs i de 

undersökta områdena på den diakonala verksamheten. Det mest aktuella har varit 

engagemanget i det som betecknas som ”flyktingkrisen”. Ståndpunkten har varit att hjälpa alla 

oavsett religiös bakgrund, vilket provocerat omgivningen. Analysens resultat visar att många 

av de intervjuade erfarit kritik och ifrågasättande p.g.a. den öppna hållningen i humanitära 

frågor och i det interreligiösa arbetet. Detta bekräftas också vara erfarenheter hos 

församlingarna i nätverket ”Framtiden bor hos oss”, där det sägs att: ”snarare har många ’nya 

svenskar’ upplevt en krock mellan Svenska kyrkans miljö och det svenska majoritetssamhället 

– där religiositet och troende människor möts med skepsis.”107  

 

  

                                                
106 Eriksson, Per. ”Att synliggöra Guds närvaro i Gunnared” i Teologi och kyrklig praktik i den mångkulturella 
förorten: Texter om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för kyrkan och teologin i det nya Sverige, 
Dagerbrant, Ulf. Umeå Universitet, 2007, sid. 32.  
107 Byström, Linder & Törnqvist 2018, s. 125. 
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3. En konstruktiv samtidsecklesiologisk diskussion  

När resultaten av den kvalitativa undersökningen har redovisats kommer jag nu diskutera hur 

detta förstås i ljuset av relevant litteratur inom den samtidsecklesiologiska diskussionen, då 

syftet med uppsatsen är att se undersökningens resultat som en viktig röst i denna diskussion. 

Församlingarnas arbete i de undersökta mångkulturella och mångreligiösa områdena är i allra 

högsta grad en röst i den konstruktiva diskussionen. Detta avsnitt kommer att fortlöpa som en 

dialog mellan undersökningens resultat och vad som uppkommit i uppsatsens teoretiska avsnitt 

från Modéus samt Brodd & Weman. Störst vikt kommer att läggas vid Modéus teoretiska 

utgångspunkter och de sex ”basala kärnvärdena”.  

 

3.1     Intervjuerna i relation till Modéus 

De teologiska utgångspunkter av Modéus som redovisats i uppsatsens teori-del handlade om att 

en konkret ecklesiologi uppstår i förbindelsen mellan vad kyrkan är och hur den reellt framstår 

i vardagen. En meningsfull kyrklig identitet behöver ha en balans mellan a) kontextuell 

känslighet, b) historisk förankring och c) konfessionell bredd. Hur gestaltas då detta i de 

undersökta församlingarna? I en svensk-kyrklig församling är kontextuell känslighet 

förverkligad i församlingens omvärldsanalys, som är en del av församlingsinstruktionen. Hur 

mycket omvärlden tas på allvar kan variera, men i de undersökta kyrkorna finns en stor 

medvetenhet kring detta. Lovisa poängterar bl.a. att: ”Omvärldsanalysen blir viktig, sen är det 

ju inte det analytiska som är viktigast. [Istället handlar det om att] titta ut genom fönstret och 

se vad du möter.” Att vara en kyrka i minoritetsposition i ett område av kulturell och religiös 

pluralism tvingar en verksam kyrkoarbetare att reflektera kring detta. Konsekvensen av en 

kontextuell, omvärldsanalytisk reflektion blir utformandet av aktiviteter och gudstjänster. 

Frågor som: ”Vilka kommer till vår verksamhet och varför kommer de hit?” och ”Vad är det 

församlingsborna behöver och på vilket sätt kan vi som kyrka gestalta det?” blir relevanta att 

ställa. Många av informanterna betonar att de är flexibla och gärna testar olika verksamheter 

för att se vilka som fungerar. De försöker samtidigt se vad kyrkan kan och bör bidra med som 

är särskiljande för en religiös organisation, bl.a. med gemenskap, gudstjänst, hopp och bön.  

 

Vid en första anblick kan kontextuell känslighet och historisk förankring stå i motsats till 

varandra, dvs. att en alltför flexibel och kontextkänslig kyrka kan bli ”urvattnad”. Modéus 

menar om den kontextuella känsligheten att kontexten inte ska styra det kyrkliga arbetet, utan 
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endast att ”kyrkans brukssammanhang har förlorat sitt syfte om den inte relaterar konstruktivt 

till den kontext i vilken den ska fungera.”108 En historisk förankring handlar om att det som 

traderats genom historien på något sätt bevaras, eller i alla fall arbetas vidare med. Detta för att 

undvika just en ”urvattnad” kyrka. De undersökta prästerna och diakonen beskrev en enkelhet 

och tydlighet i verksamheter samt traditionella gudstjänster. En betoning fanns på bönen och 

tolkningen av att kyrkans mässor får vara ett mellanrum mellan det privata och det offentliga. 

Att finnas som kyrka i dessa områden tillsammans med andra religiösa samfund och 

lokalsamhället beskrivs skapa en tydligare kristen, svensk-kyrklig, identitet.  

 

Flera av de intervjuade reflekterade kring sitt lutherska arv som viktig del av deras kyrkliga 

identitet. Men den historiska förankringen är inte enbart svensk-kyrklig. Det går att anta att 

mångfalden av människor med olika bakgrund av kristen inriktning, där ortodoxa och katoliker 

vanligen besöker de svensk-kyrkliga gudstjänsterna, gör något med utformningen av den. Deras 

religiösa bakgrund antas skilja sig från den traditionella, svensk-kyrkliga, liturgin och 

gudstjänstformen. Det blir därför en blandning av det traditionellt kristna och en samtida 

svensk-kyrklig ecklesiologi, men områdets villkor av segregation och utsatthet spelar också in. 

Det sistnämnda gör att de anställda beskrev att de ville värna om överlåtelse, upprättelse och 

den kollektiva bönen. Den historiska förankringen sammanfaller därmed automatiskt i dessa 

områden med en konfessionell bredd.  

 

Den konfessionella bredden i de undersökta områdena tar sig alltså i uttryck genom praktiska 

erfarenheter och önskemål, snarare än genom en teoretisk-teologisk överläggning om diverse 

alternativ till exempelvis böner och liturgi från olika kristna traditioner. Eftersom de undersökta 

församlingarna konstant lever med andra kristna och andra religioner i det lokala, är 

reflektionen om sin tradition och identitet alltid närvarande.  

 

Kontextuell känslighet, historisk förankring och konfessionell bredd är hos de undersökta 

kyrkorna sammanflätade och överlappande. Det går att konstatera att alla tre delar är närvarande 

och som begrepp användbara i en analys av kyrkans identitet, men möjligen inte på det sättet 

Modéus anför. Vidare anser Modéus att sex kärnvärden är relevanta när en kyrklig identitet ska 

tydliggöras. Värdena är: 1) Grunden är det som räcks, 2) En inklusiv ambition, 3) Ett konkret 

gensvar i gudstjänst, 4) Respekt för valet, 5) Synlig kyrka i den skapade världen, 6) Otydlighet 

                                                
108 Modéus 2015, s. 37. 
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vid gränsen. Nu kommer dessa kärnvärden behandlas enskilt, i relation till resultaten i 

uppsatsen. 

 

3.1.1     Grunden är det som räcks 

Grunden är det som räcks innebär att nåd och förlåtelse, ord och sakrament får tas emot utan 

villkor eller motprestation. Detta är ett fundament i luthersk teologi och därmed i Svenska 

kyrkan. Detta kan vara det viktigaste värdet som Svenska kyrkan vilar på. Det blir svårt att vara 

en relevant kyrka i sin samtid om detta inte nås fram, och därmed är det något essentiell i 

tydliggörandet av en kyrklig identitet. Det råder ingen tvekan om att nattvardsbordet är öppet 

och att förlåtelse, nåd och predikan ges till alla (som vill ta emot det) hos de undersökta 

församlingarna. Däremot finns det andra teologiska grundbultar som, i ljuset av ”grunden som 

räcks”, blir viktiga i dessa områden, dvs. de om befrielse, upprättelse, sändning samt bön och 

ingjutandet av hopp. Kyrkan beskrivs vara någonting ”annat” än andra organisationer i 

samhället, som Eva sätter ord på: ”Vi har någonting annat som mättar själen som kan räta på 

krökta ryggar och hjälper människan att ställa sig på sina ben.” Flera beskriver en kyrka som 

de menar ska verka för Guds rike och barmhärtighet i området.  

 

3.1.2     En inklusiv ambition 

En inklusiv ambition handlar om ambitionen att budskapet om frälsning alltid är giltigt för alla. 

Det teologiska budskapet om öppenhet och inkluderande är väldigt levande i dessa kyrkor, trots 

sjavighet, kulturkrockar, kriminalitet och ibland negativ publicitet pga. samarbeten med 

muslimer. Detta kärnvärde kan också te sig självklart i en svensk-kyrklig kontext, i alla fall 

teologiskt, men på en praktisk nivå går det att problematisera vilka som omfattas och är 

målgrupp för verksamheter och gudstjänst i församlingarna. Lovisa nämnde i resultatdelen att 

frågan om vilka behov som finns i området handlar om att definiera kyrkans identitet, att det 

finns ett val för alla kyrkor att göra vem kyrkan är till för. Detta innebär både rent praktiskt och 

i sin inställning, dvs. kyrkans förhållningssätt till omgivningen. I intervjuerna framkommer ett 

medvetet inklusivt förhållningssätt.  

 

Vidare beskrivs en inklusiv och ödmjuk amsats till att svara an på önskemål och influenser från 

andra kristna kyrkliga inriktningar, ortodoxa eller katolska kristna. Detta kan exempelvis handla 

om liturgi eller begravningsprocedur: att få ta egen mull och lägga på kistan. Det är vid sådana 

tillfällen det följer en diskussion om händelsen förtunnar den kristna, svensk-kyrkliga, 
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identiteten. Alla de intervjuade skulle dock förmodligen svara att identiteten och gränserna blir 

tydligare i relation till den andre troendes önskemål. I relation till den andre blir din gräns mer 

tydlig. Det är också eftersträvansvärt att ha tydlighet och att markera gränser – då vet du hur du 

ska förhålla dig till andra samt hur de ska förhålla sig till dig. I det kan relationer och eventuella 

samarbeten frodas.  

 

Det går dock att fundera vidare ur ett antropologiskt perspektiv huruvida människors kulturella 

och religiösa sfärer sammanfogas på grund av socialisationsprocesser, dvs. rent konkret: vad 

som påverkar oss människor omedvetet, över tid. Att leva tillsammans tenderar att sudda ut 

olikheter på grund av medvetna, och omedvetna, strategier att skapa relationella band. Därför 

skulle det ändå gå att hävda att det kristna i det här fallet förändras över tid. Ett samhälle står 

aldrig still, utan förändras ständigt. På samma sätt förändras också kyrkan, beroende på 

samtidens influenser. Det som uppsatsen har undersökt visar däremot inga tendenser av att 

”tunnas ut” som kristna, snarare tvärtom. Den inklusiva ambitionen står stadigt i sin egna 

tradition. 

 

3.1.3     Ett konkret gensvar i gudstjänst 

Ett konkret gensvar i gudstjänst (och församlingsliv) innebär att nummer 1) och 2) förverkligas 

i församlingens struktur av verksamhet och gudstjänst. En balans behövs mellan 

nådeserbjudandet och nådesmottagandet. Det konkreta gensvaret i mångkulturella och 

mångreligiösa områden går att tolka som integrerande på alla nivåer: samhällsklass, etnicitet 

och bakgrund. De undersökta personerna i dessa kyrkor har valt att rikta sig till de som bor i 

området, oavsett vem de är eller vart de kommer ifrån. I dessa områden bor det en stor mix av 

människor från hela världen, vid sidan av populationen med svenskt ursprung. Det är också 

områden som är problemfyllda i form av kriminalitet och polarisering mellan grupper. I 

utsattheten blir vissa teologiska grundbultar viktigare än andra. När människor samlas i 

verksamheter och gudstjänst i de undersökta församlingarna är det i ett annat syfte än att se på 

varandras olikheter. Det är inte alltid friktionsfritt, men där kan människor få glömma vardagen 

för en stund eller be för den. Kyrkan är del av samhället, men är samtidigt olik andra 

organisationer. Kyrkan kan därför ibland liknas vid ett mellanrum mellan det privata och det 

offentliga. 
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I förhållande till vad det är kyrkorna erbjuder framkommer en negativ inställning i flera 

intervjuer mot att vara en ”projekt-kyrka” som springer på alla bollar. Istället betonas en kyrka 

som gestaltar trygghet, stabilitet och kontinuitet. Det beskrivs också att en kyrka i de här 

områdena inte kan nischa sig på att ha endast vissa verksamheter, därför att de som bor där ofta 

inte har medel till att röra sig till en annan kyrka som passar dem. Med den utsattheten som 

finns i områdena blir skillnaden gentemot den avlönade anställda och församlingsbesökaren 

större än på andra ställen. Därmed finns en risk att spä på en obalans mellan nådeserbjudanet 

och nådesmottagandet och därmed öka ämbetets status och roll, om än omedvetet. Hanna 

berättar att de ber, firar gudstjänst och bjuder in folk till att vara med, med målet att fylla 

området med kristna som ”själva känner att de har mandatet till sitt tjänande och sitt kristna 

liv”.  

 

Att ha mandatet till sitt tjänande betyder att få chansen att själv vara delaktig – både i 

församlingen men också för andra i världen. Anställda i Svenska kyrkan kommer inte att sluta 

förmedla budskapet om nåd och förlåtelse, men det behövs en reflektion kring hur mycket 

utrymme som ges åt församlingsmedlemmar och övriga besökare att få vara delaktiga och att 

ges ansvar, att bli bemyndigad. Balansen däremellan är viktig vilket verkar vara vad Hanna vill 

verka för. En inklusiv ambition och att något räcks till alla är dock inte kompromisslös – vad 

som helst är inte tillåtet. Blandandet av kulturer skapar konflikter och där beskriver 

informanterna att det ibland krävs att kunna sätta ned foten.  

 

3.1.4     Respekt för valet 

Respekt för valet är att människor ska ha rätt att välja vilken nivå de vill vara aktiva eller passiva 

i, och till, församlings- och gudstjänstgemenskapen. Detta kärnvärde ter sig något annorlunda 

i de undersökta områdena. Även om det finns en respekt för människors val av delaktighet, 

upplever de intervjuade liten kontroll över människors livssituationer. Många kommer och går 

och efter en period kan de vara borta för evigt. Hanna berättar: 

Men det är väl det där att folk kommer och går, och så kanske det är på alla 
ställen lite grann, men här är det ganska mycket så. Folk kommer in, lever 
jätteintensivt här och sen försvinner de och vi har ingen aning om vart. Så 
jag tycker nog egentligen ”tillvarons omöjligheter” är den stora teologiska 
utmaningen. När vi bara har förbönen egentligen, och inga andra redskap. 
Ingenting att tillgå. 
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Samtidigt beskriver många av de intervjuade att de har en stabil gudstjänstgemenskap med hög 

regelbundenhet, så länge tiden och platsen är densamma. Folk verkar vilja ha det rutinmässiga 

och det relativt traditionellt. De intervjuade vill hålla det enkelt, främst i språket så att folk ska 

förstå och för att inte riskera att prata teologiskt ”över huvudet” på folk. Johan beskriver att det 

gäller att vara ödmjuk och möta människor där dem är, eftersom det är svårt att förstå helt hur 

andra människor har det. Med konvertiter kan det istället finnas en stor glädje och vilja att vara 

med i gudstjänst och verksamhet, i motsats till den mer timida stereotypt svenska mentaliteten. 

I ett första steg har församlingarna förväntningar på konvertiter att delta i undervisning och 

gudstjänst (likt katekumenikat) men sedan beskrivs ett eget växande och stort uppskattande av 

församlingsgemenskapen.  

 

De undersökta kyrkorna beskriver en stor blandning av människor från olika delar av samhället, 

och att detta är något de är stolta över – att vara en mötesplats där flyktingen och personen från 

den övre medelklassen möts. Hanna säger: ”Den behövande människan, som vi alla på något 

sätt har inom oss, jag tror den känner sig välkommen. Jag tycker mig uppfatta att det är så, och 

det beror nog på vad det är för slags område vi finns i.” Öppenheten och respekten för 

människor val finns i områdena, men människor med annan bakgrund tenderar samtidigt att ha 

en naturligare närhet och aktivitet i det ideella som de engagerar sig i. Kyrkan kan också här få 

vara en plats där vardagslivet får läggas till sidan för en stund, där olikheterna suddas ut.  

 

3.1.5     Synlig kyrka i den skapade världen 

Synlig kyrka i den skapade världen handlar om att kyrkans budskap omfattar alla människor 

som väljer att vara med, oavsett aktivitetsnivå. Detta betonar det kollektiva och det synliga i 

vad kyrkan är och står för. Kyrkan i de här områdena har färre medlemmar och lever på ett sätt 

i en periferi på grund av dess minoritetsställning. De som verkar här är dock stolta över sin 

kyrka och dess kristna identitet. Resurserna är mindre, men det blir än mer viktigt att synas och 

finnas till. De vill vara en mötesplats och hoppets tecken i området. Värt att betona är att den 

minoritetssituation som dessa församlingar befinner sig i är ingen verklighet som Svenska 

kyrkans församlingar delar i stort, men kan förstås i ljuset av fornkyrkans utmaningar där de 

första kristna verkade i minoritet.  

 

Det har beskrivits i resultatdelen att de intervjuade vilar i vad kyrkans uppdrag är samt vad 

kyrkan ska göra och inte. Dessa reflektioner uppstår förmodligen snabbare när en kyrka är i 
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minoritetsställning. Detta kärnvärde hänger ihop med det som nämnt under 3.1.3 att inte vara 

en ”projekt-kyrka”, utan att vara kyrka på ett ”enkelt” sätt där tiden och energin går åt ”rätt” 

saker. Det som fungerat här är att fokusera på det kyrkliga och områdets behov, snarare än 

kortsiktiga projekt och verksamheter. Eva betonar att hon och hennes kyrka vill understödja 

varje människas gudsrelation samt att hjälpa människor med bönen och att fylla på för att sedan 

gå ut i världen.  

 

Den inklusiva ambitionen och respekten för valet kan dock få konsekvensen att det kan bli 

svårare att skapa en kollektiv känsla av församlingens- och därmed kyrkans identitet. Även om 

kyrkans identitet då blir just den otydliga öppenheten kan det vara svårare att peka på exakt vad 

som definierar kyrkan i vardagligt tal. Det kan bli svårare för folk att veta vad de menar när de 

säger att: ”detta är verkligen vår församling!”. Svenska kyrkan i dessa områden löper risk att 

bli osynlig p.g.a. dess ställning som minoritetssamfund. Det som beskrivs är en regelbundenhet 

i gudstjänst- och verksamhetsbesökare samt en hel del människor som kommer och går. De 

intervjuade anställda uppvisar en tydlighet i vad de som kyrka står för och vill verka för i 

området. Detta kärnvärde knyter också an till vem som är och tillhör kyrkan samt hur kyrkorna 

arbetar med riktandet av verksamheterna. Där är budskapet att kyrkan riktar sig till hela 

skapelsen, men är till för de kristna. Maria reflekterar: 

Alltså … gudstjänsten målgrupp är ju de döpta som samlas, firar och 
samlar kraft för att sedan orka vara kyrka för alla. Men i gudstjänst finns 
alltid de som är på väg in också, förstår du skillnaden? Gudstjänsten 
samlar de som behöver samlas och få guds kraft för att orka verka, och att 
vara kyrka. Alla är ju kyrka här i staden, inte bara vi anställda utan alla. 
Kyrkans målgrupp är hela skapelsen. Men det är inte gudstjänstens 
målgrupp. 

 

Kyrkans budskap omfattar alla människor och menar att alla har del i guds rike, vilket då 

symboliserar kärnvärdet ”synlig kyrka i den skapande världen”. Däremot ligger det också ett 

fokus på den lokala kristna gemenskapen som ska ge ett budskap om påfyllnad för att kunna 

verka som kristna i sin vardag. Detta blir konkret sändningen, hoppet och bönen.  

 

3.1.6     Otydlighet vid gränsen 

Otydlighet vid gränsen innebär vikten av att betona öppenhet i vem som är välkommen, därför 

att gränser alltid existerar – synliga som osynliga. Detta är teologiskt viktigt i en konstruktiv 

samtidsecklesiologi. Kärnvärdet blir i dessa områden synligt i situationer där tillhörigheten 
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ställs på sin spets, t.ex. när människor från andra delar av världen samlar pengar till Svenska 

kyrkans internationella arbete, som beskrivs vid en av intervjuerna. Människorna deltar i 

Svenska kyrkans verksamhet, men skulle aldrig bli medlemmar pga. en annan religiös 

tillhörighet. Eller som Karin säger: ”Församlingen i stort tänker jag är de som bor och rör sig 

här och de som känner sig tillhöriga. Sen om du är medlem eller inte är helt ointressant. Det 

är inte ointressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Men ur ett tillhörighetsperspektiv är alla 

välkomna.” Vem som tillhör kyrkan är just: otydligt. Att ”känna sig tillhörig” eller att ”känna” 

samhörighet t.ex. är ett vagt begrepp, men som accepteras i de undersökta områdena – helt i 

linje med Modéus kärnvärde. Det finns en respekt för människors val, en öppenhet för att folk 

får komma och gå som de vill och ett ovillkorligt teologiskt fundament om nåd och förlåtelse.  

 

Vilka som är och tillhör kyrkan är alltid svårt att dra gränser kring, i synnerhet för en kyrka som 

verkar för att vara inklusiv. Det har framkommit en distinktion mellan princip och praktik som 

ger ljus på detta kärnvärde, det ger en förståelse för varför gränsen är otydlig. I princip borde 

alla som deltar i kyrkans verksamheter och gudstjänster vara medlemmar, men i praktiken är 

de inte det och detta kan tolkas teologiskt som att världen inte är fullkomlig. Precis som att vi 

inte är perfekta människor hela tiden eller att det existerar lidande i världen vid sidan av en 

gudomlig existens.  

 

I relation till det praktiska arbetet nämns i intervjuerna att gränser och tydlighet i dessa områden 

är viktigt. Ofta handlar det om kulturkrockar. Karin berättar om erfarenheter i hennes vardag 

om t.ex. kepsar i kyrkan, främlingsfientliga åsikter vid fikaborden eller ett ifrågasättande av att 

Svenska kyrkan står för homosexuellas rättigheter samt att kyrkan ger ut förlåtelse för synder 

utan bot. Då upplevs gränser viktiga. Kärnvärdet är relevant också i dessa områden i relation 

till öppenheten, men lika mycket är det viktigt att sätta gränser och att stå upp för de värderingar 

eller den teologi som gäller – och detta görs enklast genom tydligheten. 

 

Informanterna beskriver att de aktivt arbetar för en öppenhet och inklusiv approach gentemot 

alla, att den yttre gränsen för vilka som är välkomna ska vara väldigt otydlig. Den öppna 

hållningen gentemot andra religioner skapar en utbredd skepsis och kritik från 

majoritetssamhället. Kritiken som uppkommer handlar framförallt om samarbetena med 

muslimer. bl.a. om ett ifrågasättande att hjälpa flyktingar med muslimsk bakgrund, istället för 

att hjälpa de ”egna” först, dvs. fattiga och hemlösa svenskar.  
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3.2     Intervjuerna i relation till Brodd & Weman 

I relation till Brodd & Wemans reflektioner om en ”tillämpbar församlingsecklesiologi” går det 

att diskutera vidare i samtalet om en konstruktiv samtidsecklesiologi, i förhållande till 

undersökningens resultat. Brodd & Weman identifierar att det är i skärningspunkten mellan 

kyrkans identitet och samtidens utmaningar som en bärande ecklesiologi formas. Identiteten 

ligger, enligt dem, i hur kyrkan gestaltar den grundläggande uppgiften. Deras 

församlingsecklesiologi lever och tolkas i spänningen mellan samlingen och sändningen. 

Reflektionerna är allmänna, men likheter finns också med de undersökta kyrkornas arbete i de 

mångkulturella och mångreligiösa områdena. En teologisk grundbult innefattar ett fokus på 

samlingen i form av gudstjänst och bön för att sedan sändas ut i vardagen. Flera av de 

intervjuade beskriver att syftet med kyrkan är att gestalta Guds rike i området men också i 

människors inre. Hanna talar om en utbredd ensamhet och svårigheten av att inte kunna ta sig 

ur utsattheten och segregationen. Det blir därför en stor teologisk fråga att fundera kring hur de 

ska predika för att få folk att känna sig stärkta av sändningen. Det teologiska blir relevant i 

förhållande till de samtida utmaningarna, precis som Brodd & Weman menar. Sändningen är 

en teologisk förutsättning då alla kristna är dopvittnen som ska ut i världen.  

 

En församling konstitueras av en inre och yttre nivå, menar Brodd & Weman. Den inre handlar 

om en gemenskap som firar gudstjänst och den yttre består av det geografiska territoriet som är 

församlingens upptagningsområde. Hos de undersökta prästerna och diakonen finns en 

reflektion kring tillhörighet eftersom de ofta möter människor av annan tro. 

Minoritetsställningen i lokalsamhället gör också att de behöver vara öppna för alla att vara med 

i verksamheter och gudstjänster. Men det är inte hela sanningen, de har också en tydlig teologisk 

riktning i att vara inklusiva gentemot alla, vilket intervjuerna vittnar om.  

 

De undersökta församlingarnas arbete tolkas vara integrerande, då deras gudstjänster och 

verksamheter är mötesplatser för människor med olika bakgrund som samlas med ett syfte 

bortom deras olikheter. Karin beskriver att i gudstjänsten blandas människor i olika åldrar, från 

olika samhällsklasser och med olika etniska bakgrunder. De tolkar sin kyrka som integrerande 

och detta är något de är stolta över. Mässan menar Karin är deras viktigaste bidrag till samhället, 

eftersom ingen annan gör det. Samtidigt skapas verksamheter utefter vilka behov som finns och 

i gudstjänsten har de t.ex. bibelläsning på flera språk: svenska och ett annat språk som varierar, 

men ofta dari eller farsi. Ett konkret exempel på en kyrka som lever i sin identitet men som 
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samtidigt tar in omvärlden i det ecklesiologiska arbetet. Brodd & Weman anser att varje 

församlings uppdrag är att ge människor ett språk för sin tro, för bön och gudstjänst. Detta är 

något som informanterna också belyser att de vill verka för. I dessa områden är reflektionerna 

långt gångna i förhållande till vad kyrkan ska syssla med och inte, som kan bero på 

minoritetsställningen i området. Därför beskrivs en strävan om att tydligare knyta an till 

söndagens gudstjänst, då det blir en uppsamlingsplats för många.  
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4. Slutsatser 

Denna uppsats två frågeställningar löd: 1) Hur framställs en kyrklig identitet i mångkulturella 

och mångreligiösa kontexter? Och 2) hur är den presenterade kyrkliga identiteten relevant i en 

samtida ecklesiologisk diskussion? Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer av sju 

präster och en diakon. Resultaten av intervjuerna har bearbetats utifrån frågorna ”vad är 

kyrkan?” och ”vem är kyrkan?” för att sedan diskuterats i relation till teori om hur en 

konstruktiv samtida ecklesiologi bör utformas. Syftet med uppsatsen var att undersöka och 

beskriva hur en kyrklig identitet framställs i mångkulturella och mångreligiösa områden samt 

att se undersökningen som en konstruktiv röst i en samtidsecklesiologisk diskussion. En 

identitet är ett flytande begrepp som kan vara svår att avgöra och möjlig att studera från många 

olika perspektiv. Sökandet efter identiteten är i denna uppsats formad av vilka frågor som ställts 

i intervjuerna och vilka faktorer som räknas in i en identitet kan vara otaliga. Med det sagt finns 

det ändå i materialet intressanta saker som belyser vad som särskiljer det kyrkliga i dessa 

områden samt vilka utmaningar och möjligheter som blir relevanta i det. Och det är dessa 

utmaningar och möjligheter jag i denna uppsats har försökt att ringa in och åskådliggöra, 

analysera och skildra.   

 

Svenska kyrkans församlingar i områden likt de som jag undersökt i uppsatsen står dels i en 

luthersk-evangelisk tradition och dels i en kontext som präglas av bl.a. segregation, utsatthet, 

ensamhet, fattigdom och kriminalitet. Svenska kyrkan är här i minoritet. Det betyder inte att ett 

annat religiöst samfund alltid har fler medlemmar, men totalt sett har de mindre än 50% 

kyrkotillhöriga av befolkningen inom församlingens territoriella gränser. Detta är en relativ ny 

situation för Svenska kyrkan, som är verklighet för de undersökta församlingarna idag, men 

som förmodligen kommer att vara verklighet för Svenska kyrkan i stort i framtiden. Kyrkan är 

samtidigt alltid en del av det omkringliggande samhället och därför sammanflätad med flera 

samhälleliga sfärer – det politiska, det kulturella och det religiösa. När människor rör sig i 

kyrkan påverkas den av vad människor tar med sig in i den, och människorna påverkas av 

kyrkans historia och budskap. Mitt i allt detta formas en ecklesiologi och teologi som vill spegla 

och sammanbinda dåtiden med samtiden.  

 

Det som undersökningen i denna uppstas har kommit fram till är att den kyrkliga identiteten i 

en mångkulturell och mångreligiös kontext är att gestalta hopp och trygghet i den utpräglade 

oron och otryggheten som finns i de områdena. Det är att finnas till för människor på deras 



Lunds universitet  Martin Wallén 

 67 

nivå, att fylla på med kraft och energi att verka som kristna i vardagen samt att stå upp för sitt 

kyrkliga budskap och vara en kyrka som hjälper till att ”bära”, som människorna själva eller 

området i sig inte alltid lyckas med. Detta skulle kunna sammanfattas som den ecklesiologiska 

delen av den kyrkliga identiteten, dvs. vad kyrkan praktiskt gör och vad den betyder för 

människorna i området. 

 

I den kyrkliga identiteten finns också en teologisk del, som i dessa områdena handlar om att 

befinna sig i en dialektik mellan historien och samtiden samt i mellan den första och andra 

trosartikeln. Detta innebär att deras arbete och förhållningssätt avspeglar Gud som skaparen 

och samtidigt som försonaren och befriaren. De anställda förstår sin kyrka och församling som 

del av den världsvida kyrkan och skapelsen, dit alla är välkomna och jämlika. De förstår också 

sitt uppdrag som kyrka utifrån Jesu liv och gärningar.  

 

Vidare vill jag utveckla dessa slutsatser och beskriva mer fylligt vad som framkommit ur 

uppsatsens undersökning, dvs. hur de kyrkliga representanters reflekterar över och gestaltar den 

kyrkliga identiteten. Utan inbördes ordning kan detta sammanfattas i följande punkter: 1) en 

cirkulär förståelse kring gudstjänstens samling och sändning, 2) en gränsöverskridande inklusiv 

ambition, 3) en diakonal humanistisk enkelhet, 4) ett traderande av kristen tro och praktik samt 

en pastoral medvetenhet kring sin omvärld och samtidens utmaningar, 5) att kyrkan är en 

medlare i samhället och arbetar för ett integrerande av människor sinsemellan samt mellan 

människan och Gud.  

 

1) Kyrkan uppfattas existera och verka mellan gudstjänst och vardag, tradition och samtid, 

privat och offentligt, som samhällelig aktör och som ett religiöst samfund bland andra, mellan 

andlighet och verklighet. Kyrkan är något som förbinder och som till sitt väsen vill täppa till 

mellanrummen, glappet mellan existensen och transcendensen. I de undersökta områdena finns 

en utbredd utsatthet och segregation på olika nivåer gentemot majoritetssamhället. Kyrkan blir 

därför ett rum där oron och rädslan får läggas åt sidan eller bäras fram i bön. Det är samlingen. 

I gudstjänsten betonas att det behövs ett lättillgängligt språk som inte talas ”över huvudet” och 

som relaterar till besökarnas liv och till området. Gudstjänsten är också till för att fylla på med 

energi, kraft och sändning ut i vardagen igen. Och så fortsätter det tillbaka till samlingen igen 

som i en cirkel. Gudstjänstens är till för de döpta kristna, men kyrkans budskap om frälsning 

omfattar alla.  
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2) En ambition finns att inkludera alla i kyrkans verksamheter, deras olika kulturella och 

religiösa tillhörigheter till trots. Kyrkan vänder sig till alla som bor i området och det 

förekommer samarbeten och nätverkande med både samhälleliga initiativ och andra religiösa 

samfund. Åsikter och fördomar från befolkning i området handlar om att i dialogen med andra 

religioner tappar man bort sin egna identitet. Det som beskrivs är istället att identiteten här blir 

starkare därför att samarbetena tvingar fram reflektioner kring den egna traditionen. Den yttre 

gränsen, budskapet och ambitionen, är överskridande. Den inre gränsen, ens egna identitet och 

skiljelinjer gentemot andra, blir tydligare och får skarpare konturer.  

 

3) Det framträder en diakonal humanism i dessa områden där mycket av arbetet riktar sig till 

människor i nöd, fattigdom och utsatthet. Mycket kretsar därför kring diakoni och själavård. 

Kyrkan försöker vara till hjälp för asylsökande, konvertiter och vidare för människor som i 

allmänhet söker efter gemenskap och tillhörighet. Den vill vara en motkraft mot de ”onda” 

makterna i samhället så som kriminalitet och våld. Det är också att vara en kyrka som är enkel 

och relativ konventionell i sitt uttryck men som tydligt står fast och tryggt på marken och som 

vet vad den vill och tror på. Det är en kyrka som värnar om hoppet, bönen, befrielsen, 

sändningen och gudsrelationen. En kyrka som vill gestalta trygghet, stabilitet och kontinuitet. 

Det verkar vara de ”enkla” verksamheterna som de undersökta kyrkorna har satsat på och som 

beskrivs fungera väl. Det handlar inte att fylla kalendern med t.ex. musikkonserter eller 

tillfälliga projekt, den trogna gudstjänstskaran uppskattar istället regelbundenhet med liknande 

struktur och samma tid och plats för firandet.  

 

4) Kyrkorna ser sin teologiska uppgift att tradera ett språk, en liturgi och verktyg kring tro och 

bön. Det svensk-kyrkliga i det här blir samtidigt påverkad av människors kulturella och 

religiösa bakgrund som har önskemål och behov för sitt andliga liv, detta innefattar ortodoxa 

och katoliker som besöker verksamheter och gudstjänster. Det kyrkliga arbetet innefattar både 

interreligiöst- och ekumeniskt arbete samt tradering av den egna traditionen. Dialogen på den 

religiösa nivån är för det mesta enkel. Det finns en naturlig vilja att ha dialog, samarbeten och 

nätverkande med varandra även om det inte alltid mynnar ut i något konkret. Samtidens 

utmaningar beskrivs istället handla om kritik utifrån p.g.a. kyrkans öppna hållning gentemot 

andra samfund, i synnerhet muslimska sådana. Detta medför att värnande om alla människors 

rätt till sin tro blir viktigt. Det existerar i kyrkorna en pastoral medvetenhet som innefattar en 

ständig omvärldsanalys, att synliggöra vilka behov och vilken nöd som finns i närområdet.  
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5) Identiteten är vidare den av en medlare. På grund av Svenska kyrkans starka koppling till 

den svenska staten vänder sig andra religiösa samfund till kyrkan och på grund av det 

interreligiösa och ekumeniska arbetet vänder sig samhälleliga aktörer till Svenska kyrkan. Den 

är också en medlare i form av relationen mellan människors inre och Gud samt att skänka hopp 

i områdets oroligheter. De intervjuade personerna vill verka för att Guds rike gestaltas på alla 

plan – i området och i människorna. Kyrkan är här integrerande eftersom gudstjänster och 

verksamheter samlar människor från olika samhällsklasser med olika bakgrunder och olika 

etnisk- och kulturellt ursprung. Tillsammans utgör det en gemenskap i Kristi kropp. 

Utmaningen ligger i att formulera och konkretisera ord, bön och sakrament så att de blir 

meningsfulla för människorna som besöker gudstjänsten och verksamheterna. Bön, konkret, 

relevant gudstjänst och verksamhet. Det positiva i arbetet beskrivs vara att så olika människor 

kan samlas och dela kristen tro och praktik på samma plats, men det kan samtidigt vara 

utmanande att hela tiden växla mellan ”högt och lågt”.  

 

Slutligen formas en identitet genom vad en själv signalerar och förstår om sig själv, hur andra 

tolkar och förstår den identiteten samt om och hur denna förståelse realiseras. Det är alltså inte 

bara upp till individen eller kollektivet att avgöra sin identitet, utan blir också påverkade av 

andras uppfattningar samt hur det efterlevs. Därför är det relevant att också ta in och lyssna på 

kritik, bemöta och eventuellt försöka förändra bilden av kyrkan om den är felaktig. Detta 

involverar dock större samhälleliga rörelser som kan vara svåra att fånga in eller styra över, 

som t.ex. synen på religion i dagens Sverige. En väg vidare i det är en genomreflekterad 

medvetenhet om sin identitet och därmed en tydlighet inför sig själv och andra med vad den 

innebär, för att över tid kunna skapa förtroende för den identiteten, och för den institution som 

kyrkan är.  

 

Jag menar att resultatet av denna uppsats är ett bidrag till samtalet om en konstruktiv 

samtidsecklesiologi. Den ecklesiologi som framställs är tydlig i sitt kristna budskap men 

samtidigt intresserad av att lyfta människors behov och områdets utsatthet in i gudstjänsten. 

Den reflekterar kontinuerligt över kontextuell känslighet, sin historiska förankring och vågar ta 

in andra kulturella och religiösa influenser i verksamhet och gudstjänst. Det är en kyrka som 

lever både i en traditionell kontinuitet med förankring i historien och samtidigt i nuet och 

samhällets förändringar. En bärande ecklesiologi formas i mötet mellan vad kyrkan är och hur 

den realiseras i mötet med samtidens utmaningar. Det innebär att förstå sin roll, leva i sin 

identitet och gestalta sitt uppdrag. Det innebär också att vara ett hoppets tecken.  
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5. Vidare forskning 

Vad är det då att vara kyrka egentligen? Den kyrkliga identiteten i mångkulturella och 

mångreligiösa områden är på vissa sätt helt lik Svenska kyrkan på andra platser, men samtidigt 

också väldigt annorlunda. Uppsatsen har bidragit till att förstå Svenska kyrkans arbete i särskilt 

utmanande kontexter, i detta fall präglade av utsatthet, mångkultur och mångreligiositet. 

Kanske kan dessa beskrivna erfarenheter och den påföljande teologiska reflektionen vara till 

gagn för församlingar i liknande situationer för att förstå att de inte är ensamma. Möjligen kan 

uppsatsen starta en reflekterande process för vad som är konstruktivt eller eventuellt destruktivt 

och hur en väg framåt kan se ut i det vardagliga församlingsarbetet. Undersökningen är däremot 

inte representativt för mångkulturella och mångreligiösa kontexter i stort men på ett urval av 

fyra kyrkor finns ändå många likheter. Varje kontext har sina särskilda utmaningar. 

Förutsättningarna i den globala tidsåldern och det ”nya” Sverige har förändrats när en allt 

mindre homogen befolkning med kulturer, etniciteter och religioner ständigt möts och förväntas 

leva sida vid sida. Denna verklighet ställer högre krav på en kyrka som vill vara relevant i sin 

samtid. 

 

För vidare forskning är det framför allt metoden som skulle kunna utökas och kompletteras. 

Denna uppsats har fokuserat på de anställda kyrkoarbetarna, men det skulle vara intressant att 

också inkludera församlingsbor för att försöka förstå vilken roll kyrkan spelar i deras liv samt 

om besökarna och de anställda har en samstämmig syn om vad kyrkans identitet är. Flera andra 

metoder skulle kunna användas så som observation eller enkätundersökningar. Vidare skulle 

diskussionen mellan resultat och teori kunna breddas. Uppsatsen valde Modéus och Brodd & 

Weman för den konstruktiva diskussionen om en samtidsecklesiologi men andra val skulle 

kunna göras. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

• Introducera studien. Syfte. Varför görs detta? Vad är studien till för? Användning av 

diktofon, spelar in samtalet – OK? Anonymitet. Har du några frågor innan vi börjar? 

• Korta frågor: Präst, diakon? Hur länge har du arbetat som präst, diakon? (Hur länge har 

du arbetat i x församling?) 

 

Tema 1: Nutid, berättelser om arbetet i närtid. 

1. Vad gör du/har du gjort i din tjänst? 

2. Finns/fanns det något i arbetssättet/ditt arbete som har varit extra viktigt? 

3. Finns det något i ditt sätt att arbeta nu, som har tvingat dig att ompröva tidigare sätt att 

hantera vissa frågor eller verksamheter? Något som förändrats, som du reflekterat över? 

Tema 2: Reflektioner bakåt. Relatera nutid/dåtid. 

4. Kan du berätta om en situation där du själv har känt dig utmanad – i att vara kristen eller 

i att vara kyrka?  

5. Finns det exempel på konflikter som har uppstått genom ert sätt att arbeta? 

(Inte personkonflikter i arbetslaget…) Värdekonflikter? Hur gick det sen…? 

6. När du tittar tillbaka, kan du se att ni har gjort några viktiga vägval? Vilka är det i så 

fall? 

7. Vad har ni fått för reaktioner på ert sätt att arbeta? Vad tänker ni om dem? 

Tema 3: Teologiska/ecklesiologiska reflektioner. 

8. I och med att man tänker kring kyrka. Hur reflekterar ni över detta: 

Vad är kyrka? 

Vem är kyrkan? (Landskrona, dop, samhörighet: nästa sida) 

Var är (eller ska vara) kyrkan? 

Varför är kyrkan? 

9. Vad tänker du kring det här att vara Svenska kyrkan i den här kontexten? 

10. Kan du se att det finns vissa teologiska grundbultar eller frågor som blir särskilt viktiga 

när man jobbar som ni jobbar/har jobbat? 

 

AVSLUT:  

• Jag har inga fler frågor… Något som inte tagits upp, som du vill ta upp? Som vi missat? 

• Har du något som du vill fråga om innan vi avslutar intervjun?  
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Bilaga 2 – Mailutskick 

Hej!  
 
Mitt namn är Martin Wallén och jag studerar till att bli präst i Svenska kyrkan. Nu skriver jag 
min masteruppsats i Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning etik vid Lunds 
Universitet och min handledare för denna är Johanna Gustafsson Lundberg, docent och 
universitetslektor i etik. Jag vänder mig nu till dig för att jag tror att du (och din församling) har 
erfarenheter av att arbeta i en mångfaldig/mångkulturell kontext. 
  
Uppsatsen ämnar undersöka hur anställda i en svensk-kyrklig församling ecklesiologiskt och 
teologiskt tolkar och reflekterar över sin mångfaldiga/mångkulturella kontext, dvs. vad det 
innebär att vara kyrka just där. Vilka frågor är aktuella? Utmaningar och möjligheter? Vad är 
en kyrka i allt detta? 
  
Min ingång till ämnet är Kristina Helgesson Kjellins bok En bra plats att vara på och Jonas 
Ideströms två böcker Lokal kyrklig identitet och Spåren i snön. Helgesson Kjellin gör en 
antropologisk studie hos en församling i nätverket ”Framtiden bor hos oss”. Ideström 
undersöker i Spåren i snön församlingar i Norrlands glesbygd och hur människorna där 
reflekterar över vad det är att vara kyrka i en sådan kontext. Jag har också läst den nyutkomna 
boken från nätverket Framtiden bor hos oss och jag har förstått det som att ni är en av dem 
församlingar som är med i nätverket. 
Därför vill jag nu vända mig till församlingar som dagligen arbetar med frågor som rör kyrka 
och mångfald/mångkultur och lyssna till era erfarenheter, berättelser och reflektioner över detta. 
  
Jag vill därför intervjua ca. 6-8 personer med målgruppen präster och/eller diakoner som arbetar 
i Svenska kyrkan med erfarenheter om mångfald/mångkultur.  
Intervjun kommer ta ca 1 timme. Jag önskar att göra dessa så snart som möjligt, men är fullt 
medveten om att ni kan ha fullt upp. Min förhoppning är att jag kommer och gör intervjuerna 
hos er under vecka 42-43, möjligen v. 44 
  
Om du väljer att delta i studien finns det några etiska riktlinjer som följer, för att du ska kunna 
känna dig så trygg som möjligt: 
  

•      Studien är anonym. Ditt namn och dina uppgifter kommer alltså inte finnas 
någonstans. 
•      Vid intervjutillfället kommer jag fråga om det är OK att jag spelar in samtalet. 
•      Du kan när som helst dra dig ur studien, utan att ge någon anledning till varför. 
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Skulle du vilja vara med i studien? Och vet du fler i församlingen som skulle vara intresserad 
av att delta?  
 
Med vänliga hälsningar, 
Martin Wallén. 
Lunds Universitet 2018-10-18 
 


