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1 Inledning 

Alla är välkomna! Eller? 

Hur ofta har jag inte hört, och själv sagt, att ”alla är välkomna” i kyrkan? Och för att underlätta 

för ”alla” tillämpas vissa taktiker och genomförs vissa förändringar. Men hur väl överensstämmer 

dessa taktiker med de långsiktiga strategierna? Församlingens arbetsledande präst har av förklarliga 

skäl stort inflytande på arbetet med församlingsutveckling. Hur väl överensstämmer 

församlingsledarens uttalade strategi för församlingsutveckling med de ord hen använder? Orden 

”alla” och ”vi” förefaller vara inkluderande. Men beroende på hur de används kan samma ord också 

vara exkluderande. När en församlingsledare säger ”… alla vi i vår församling …”, syftar ”vi” då 

på samtliga som vistas i församlingen, eller på en mindre och avgränsad grupp människor? Om 

orden ”alla” och ”vi” används ogenomtänkt kan de exkludera människor som egentligen skulle 

inkluderas. I min uppsats undersöker jag två församlingsledares uttalade strategier för 

församlingsutveckling, och hur de i sitt författarskap använder sig av orden ”alla” och ”vi” – 

inkluderande eller exkluderande? 

1.1 Bakgrund 

Under några år (2009-2013) var Mikaels församling i Örebro min hemförsamling. När 

församlingsinstruktionen under den tidsperioden skulle förnyas, inbjöd församlingsledningen till 

öppna samtal omkring varje avsnitt i instruktionen, samtal där alla som ville var välkomna att delta. 

Jag fick veta att detta – att bjuda in hela församlingen till diskussion om församlingsgemenskapens 

verksamhet – hade varit Mikaels församlings strategi ända sedan den bildades år 1977. Jag blev 

nyfiken på hur denna strategi fungerade i praktiken. Jag blev också varse att strategin fanns 

dokumenterad i skriftlig form i prästmötesavhandlingen för Strängnäs stift 1980. 

Hösten 2003, när jag just hade börjat studera teologi, kom Carl-Erik Sahlberg på besök till min 

skola. Han höll där en föreläsning om vad som kännetecknar en växande församling, och berättade 

om arbetet i S:ta Clara kyrka i Stockholm, där han tjänstgjorde som domkyrkokomminister1. 

Församlingen ska vara öppen för alla, slog Sahlberg fast, och den ska kännetecknas av närhet, 

gemenskap och omsorg om människor i nöd2. Den bild Sahlberg förmedlade var att S:ta Clara 

kyrka var en fungerade församlingsgemenskap som var öppen för alla, hög som låg, fattig som rik, 

skötsam som vanartig, oavsett härkomst och bakgrund, och att alla dessa olika människor satt 

tillsammans i kyrkbänkarna. Detta väckte min nyfikenhet. Hur hade de gått till väga för att 

åstadkomma detta? 1988, året innan han tillträdde tjänsten, skrev Sahlberg en 

                                                 
1 Titeln verifierad via Sveriges Kungahus, medaljförläningar, Carl-Erik Sahlberg, 
http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811b
e3fda3ab800012080.html?medaljar=0&medaljtyp=0&medaljnamn=sahlberg (hämtad 2017-08-19) 
2 författarens föreläsningsanteckningar 2003:xx 
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prästmötesavhandling för Härnösands stift, där fokus låg på vad som kännetecknar växande kyrkor 

genom historien. Även om boken inte handlar om S:ta Clara kyrka dokumenterar den författarens 

genomtänkta strategi. 

När det blev dags för mig att skriva min kandidatuppsats kom jag att tänka på dessa två 

församlingsgemenskaper, och beslutade mig för att studera dem närmare. Hur såg deras strategier 

ut? Vilka taktiker tillämpade de i arbetet med församlingsutveckling? Vilka likheter och skillnader 

fanns mellan dem? 

1.2 Tidigare forskning 

I boken Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar (2005) redovisar Sven Thidevall sin 

undersökning av församlingsinstruktionerna i Stockholms stift. Bland annat redogör Thidevall för 

hur församlingarna beskriver sin relation till omvärlden. Han tar då bland annat upp de olika 

församlingarnas användning av orden ”alla”, som även återkommer på flera ställen i 

Kyrkoordningen. Thidevall reflekterar över att ”alla” är ett så ”kärt ord” 3 i 

församlingsinstruktionerna. Enligt Thidevall nådde kyrkan tidigare verkligen alla med sin 

verksamhet, medan det nu för tiden rent konkret inte ens finns plats i kyrkolokalerna för alla som 

bor eller vistas i församlingarna. Det är inte heller så, menar författaren, att alla är intresserade av 

kyrkan, eller av att ha kontakt med församlingen, ändå får man av församlingsinstruktionerna 

intrycket att församlingarna verkligen riktar sin verksamhet till just ”alla”. Thidevall nämner också 

att eftersom det inte är realistiskt att innefatta alla i verksamheten måste prioriteringar göras när 

det gäller vilka grupper församlingarna ska satsa på, och vilka grupper som man inte ska satsa sina 

begränsade resurser på, även om detta faktum nästan inte alls framkommer i 

församlingsinstruktionerna4. 

Något jag inte fann i Thidevalls undersökning är det språkliga perspektivet. Författaren berör 

begreppet ”alla”, men går inte djupare in på hur de församlingar han har studerat formulerar sig. I 

min kurslitteratur ingick Ninna Edgardh Beckmans Jämställd i Kristus: en gudstjänstteologi (2005) där 

författaren diskuterar det manliga och det kvinnliga i liturgin och hur man kan gå tillväga för att i 

större utsträckning få in det kvinnliga perspektivet. Bokens tema är genusperspektivet, men 

Edgardh Beckman behandlar också det teologiska språkbruket, i Bibeln och i gudstjänsten5. Ett av 

mina huvudintressen är språk, mänsklig kommunikation och olika sätt att använda ord och uttryck, 

och jag fann därför Edgardh Beckmans bok särskilt intressant, eftersom hon i boken belyser hur 

teologiskt ”korrekta”, d v s bibelgrundade ord genom sin historiska användning kan ge åhörarna 

associationer till typiskt maskulina maktstrukturer som inte fungerar lika bra i ett kvinnligt 

                                                 
3 Thidevall 2005:85-87 
4 Thidevall 2005:86-87 
5 Edgardh Beckman 2005:27 
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perspektiv6. ”Språket är inte neutralt betecknande,” skriver författaren, ”utan hela tiden insatt i 

sammanhang.”7 De ord Edgardh Beckman främst syftar på är de traditionellt maskulina orden i det 

kyrkliga sammanhanget, men resonemanget är även tillämpbart på de könsneutrala orden ”alla” 

och ”vi”. 

 

Dessa två perspektiv – innebörderna av ordet ”alla” och ”vi” och språkets kontextuella och 

icke-neutrala beskaffenhet – ville jag sätta i relation till de två församlingsledare jag hade valt ut, till 

deras beskrivningar och tillämpningar av sina strategier för församlingsutveckling. 

1.3 Syfte, frågeställning, avgränsningar 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur en församlingsledares strategi för 

församlingsutveckling, och de taktiker hen vill tillämpa för att nå de uppställda målen, stämmer 

överens med samma församlingsledares användning av ordet ”alla” och det likaledes 

inkluderande/exkluderande ordet ”vi”. Användningen av orden ”alla” och ”vi” ger en fingervisning 

om hur den som har skrivit texten tänker, och vilka hen inkluderar i begreppen. 

Min frågeställning är följande: 

 

Hur ser sambandet ut mellan en församlingsledares församlingssyn, dokumenterade strategi för 

församlingsutveckling, de taktiker hen ger uttryck för att vilja tillämpa för att nå det uppställda 

målet, och hens användning av orden ”alla” och ”vi” i samma dokumentation? 

 

Min arbetshypotes är att jag håller för troligt att det åtminstone i viss utsträckning torde föreligga 

skillnader mellan en församlingsledares uttalade församlingssyn, strategi respektive önskade 

taktiker för församlingsutveckling och hens användning av orden ”alla” och ”vi”. Frågan är hur väl 

denna arbetshypotes stämmer överens med vad jag finner genom min undersökning. 

De två församlingsledare jag har valt att jämföra har skrivit ett flertal böcker. Jag har valt ut två 

böcker av respektive författare. Den ena boken är skriven i ett inledande skede av 

församlingsledarens tjänst i den aktuella församlingsgemenskapen, respektive strax innan 

församlingsledaren tillträdde sin tjänst, och redogör för en uttalad strategi för 

församlingsutveckling. Den andra boken är skriven några år senare, och kan åtminstone i viss 

utsträckning sägas utgöra en uppföljning av strategin för församlingsutveckling. 

Jag har valt att begränsa mig till dessa fyra böcker, med viss sparsam komplettering i form av 

förtydligande e-postdialog med respektive församlingsledare. 

                                                 
6 Edgardh Beckman 2005:18-19 
7 Edgardh Beckman 2005:27 
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Jag övervägde att även söka igenom dokumentationen efter omskrivningar av begreppen ”alla” 

och ”vi”, men på grund av de praktiska svårigheterna med detta – urval och gränsdragning - har 

jag valt att begränsa mig till dessa båda ord. 

Församlingar inom Svenska kyrkan styrs av kyrkoherde och kyrkoråd i samverkan. Eftersom 

mitt arbete är avgränsat till den arbetsledande prästens inverkan på församlingsutvecklingen har jag 

valt att helt bortse från kyrkorådets funktion och påverkan. 

1.4 Metod, disposition 

Utifrån ovanstående frågeställning undersökte jag hur de arbetsledande prästerna i Mikaels 

församling i Örebro respektive S:ta Clara kyrka i Stockholm vid en viss given tidpunkt beskriver 

sin strategi för församlingsutveckling i den utvalda litteraturen, vilka taktiker de vill tillämpa för att 

uppnå sina respektive mål, och hur de vid en senare tidpunkt följer upp denna strategi. Jag 

undersökte även hur de använder orden ”alla” och ”vi” i samma böcker, detta genom att först 

sammanställa en förteckning över förekomsten av dessa ord, och sedan analysera ordens 

sammanhang och syftning. 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande: 

Kap 1 Inledning 

Kap 2 Mikaels församling - presentation av församlingen, av församlingsledaren, av bakgrunden 

till den aktuella situationen, av böckerna, genomsökning av böckerna 

Kap 3 S:ta Clara kyrka - presentation av församlingen, av församlingsledaren, av bakgrunden till 

den aktuella situationen, av böckerna, genomsökning av böckerna 

Kap 4 Sammanfattning 

Kap 5 Diskussion 

1.5 Några termer 

Mikaels församling är en självständig församling, medan S:ta Clara kyrka vid den aktuella tiden 

ingick i en större församling. För enkelhets skull väljer jag att i löpande text benämna dem båda 

”församlingsgemenskap”, förutom i huvudrubriken till kapitel 2 med efterföljande stycke 

respektive huvudrubriken till kapitel 3 med efterföljande stycke, samt i direkta citat. Dock använder 

jag ordet ”församling” när detta inte specifikt syftar på Mikaels församling eller S:ta Clara kyrka. 

I en av de båda böcker som handlar om Mikaels församling redogör Svärd för resultatet av de 

regelbundet återkommande samlingar, vid vilka ”hela församlingen” arbetade fram en 

församlingssyn och handlingsplan för verksamheten. Svärd växlar mellan att redogöra för sina egna 

teologiska reflektioner och att återge de slutledningar som blev resultatet av dessa samlingar. Under 

arbetet med uppsatsen märkte jag att det blev svårt att på ett både enkelt och tydligt sätt rättvist 
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återge vilka av dessa som var vilka. Jag har därför valt att förenkla min redogörelse genom att 

tillskriva Svärd samtliga tankar och resonemang. 

I Sahlbergs böcker och även på S:ta Clara kyrkas websida används ”Klara” och ”S:ta Clara” 

omväxlande med varandra utan skönjbart mönster. För att förenkla min text har jag valt att härefter 

skriva ”Klara”, utom i huvudrubriken till kapitel 3 med efterföljande stycke. Mikaels församling har 

jag av samma skäl valt att härefter kalla ”Mikael”, utom i huvudrubriken till kapitel 2 med 

efterföljande stycke samt direkta citat. För att undvika förväxling med de vanliga egennamnen 

kursiverar jag både Klara och Mikael. 

Mikael var vid den aktuella tidpunkten en självständig församling och leddes av en kyrkoherde, 

medan Klara var en kyrka som ingick i en större församling och leddes av en 

domkyrkokomminister. Jag väljer att i löpande text benämna båda dessa ”församlingsledare”. 

Ordet ”process” i min text syftar på respektive församlingsgemenskaps framväxt och 

utveckling. Med ”strategi” menar jag långsiktig och övergripande plan8, till skillnad mot det mer 

kortsiktiga och detaljerade ”taktik”9. 

1.6 Källmaterial 

Mikaels strategi för församlingsutveckling, liksom även dess bakgrund och process, finns 

beskriven i ”Församlingen – en gemenskap för utveckling och mognad” [härefter: 

”Församlingen”], som utgör ett avsnitt i prästmötesavhandlingen för Strängnäs stift 1980 och är 

författad av Mikaels förste kyrkoherde. Boken Dopet i fokus (1992) framställs som en fortsättning på 

"Församlingen” men består i huvudsak av en genomgång av Mikaels dopteologi i teori och praktik. 

Eftersom ingen annan tryckt uppföljning av församlingsledarens strategi föreligger har jag valt att 

använda den del av Dopet i fokus som är författad av församlingsledaren själv som 

uppföljningsmaterial. 

Processen för Klara beskrivs i boken Gud i city (1996). Bakgrunden till församlingens strategi 

återfinns i boken Budskapets väg (1988). Budskapets väg handlar dock inte om Klara. Den är en 

prästmötesavhandling för Härnösands stift 1988 som är skriven av den tillträdande 

församlingsledaren i Klara och som behandlar de historiska förutsättningarna för 

församlingstillväxt. Dock är innehållet i Budskapets väg i visst utsträckning invävt i Gud i city. Jag 

bedömer det därför som rimligt att betrakta Budskapets väg som en beskrivning av Klaras 

församlingsledares strategi. 

Det material jag har valt kan förefalla icke likvärdigt. Dokumentationen från Mikael är i 

huvudsak en redogörelse för en situationsbunden tillämpad strategi och därtill hörande taktiker. 

                                                 
8 Svenska Akademiens Ordbok, uppslagsord ”strategi”, http://www.saob.se/artikel/?seek=strategi&pz=1 (hämtad 
2017-08-02) 
9 Svenska Akademiens Ordbok, uppslagsord ”taktik”, http://www.saob.se/artikel/?seek=taktik&pz=1 (hämtad 
2017-08-02) 
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Dokumentationen från Klara är dels en teoretisk beskrivning av en strategi, dels en praktisk 

beskrivning av ett händelseförlopp. Likheterna är dock fler än skillnaderna. Strategin för Klara är 

sammanställd innan församlingsledaren tillträdde sin tjänst, och strategin för Mikael är utformad i 

samverkan mellan församlingsledaren och församlingsgemenskapen, men båda författarna redogör 

för bakgrunden till sina respektive strategier och hur dessa strategier påverkar arbetet i deras 

respektive församlingsgemenskaper. Där Mikaels församlingsledare redogör för vad Mikael vill 

åstadkomma beskriver Klaras församlingsledare vad som faktiskt händer. Skillnaden ligger i 

tidsaspekten, i övrigt bedömer jag dokumentationen som likvärdig. 

Den tryckta dokumentationen från Klara fortsätter in i nutid, medan så inte är fallet med 

materialet från Mikael. Församlingsledaren för Mikael har visserligen författat ett flertal skrifter med 

anknytning till ämnet för denna uppsats, med dessa skrifter handlar inte primärt om just Mikael. 

Jag har därför valt att begränsa den behandlade tidsperioden utifrån den befintliga 

dokumentationen för Mikael, och enbart behandla en av de böcker som beskriver processen för 

Klara. 
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2 Mikaels församling, Örebro 

Mikaels församling bildades 1977 genom delning av den befintliga Längbro församling, och 

bestod vid bildandet till en mindre del av Örebro stadskärna och till största delen av 

bostadsområden i utkanten av staden10. Dessa bostadsområden var då relativt nya, byggda under 

perioden 1920-talet till 1970-talet11. Merparten av församlingens invånare var barn, ungdomar och 

yngre familjer12. Inom församlingen fanns stora sociala problem, framför allt i hyreshusområdena13. 

Mikaels församling hade vid den aktuella tidpunkten ca 20 000 invånare14. Det framgår inte av 

dokumentationen hur många som regelbundet deltog i söndagens huvudgudstjänst, men det 

uppges att kyrkolokalen rymde ca 200 personer och på ett foto som är taget under en högmässa 

ser lokalen ut att vara välfylld15. För verksamhetens utövande, underhåll och administration hade 

församlingen uppskattningsvis 15-20 anställda – utöver ”personal som tjänstgör på 

pastorsexpeditionen, vaktmästare och lokalvårdare”16 även ”diakonissa, församlingsassistent, 

huvudledare för kyrkans barntimmar, kyrkomusiker samt fyra präster”17. Dessutom med största 

sannolikhet en antal frivilliga medarbetare som inte direkt omnämns i den aktuella litteraturen. Det 

framgår av dokumentationen att församlingen bedrev ett omfattande barn- och ungdomsarbete. 

”Församlingen” behandlar i första hand gudstjänstlivet och det andliga gemenskapsbyggandet, men 

den avdelning i Dopet i fokus som faller utanför denna undersökning redogör för många olika 

grupper och aktiviteter för barn och ungdomar18.  Församlingen sände regelbundet ut ett 

informationsblad till de personer som fanns antecknade som deltagare i de olika verksamheterna 

och till ”många andra som regelbundet har kontakt med” verksamheten19. 

2.1 Mikael: kyrkoherde Björn Svärd 

Mikaels förste kyrkoherde var Björn Svärd. Svärd är född 1938 och prästvigdes 1962 för 

Strängnäs stift. Efter vigningen tjänstgjorde Svärd som kyrkoadjunkt i Längbro församling i Örebro 

1962-68 och som komminister i Södertälje och Östertälje 1968-76. Björn Svärd tillträdde som 

kyrkoherde i den nybildade församlingsgemenskapen Mikael i Örebro 1977, efter 15 år som präst. 

Svärd gick i pension 2003, efter 41 år som präst och 26 år som kyrkoherde i Mikael.20 

                                                 
10 Svärd 1980:131-132 
11 Svärd 1980:132 
12 Svärd 1980:132 
13 Svärd 1980:132 
14 Svärd 1980:131 
15 Svärd 1980:151 
16 Svärd 1980:133 
17 Svärd 1980:133 
18 Svärd 1990:35ff 
19 Svärd 1980:134 
20 e-post från Björn Svärd till författaren, 2016-11-03; 2016-11-04; 2016-11-12 
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Svärd forskade inom ämnet kyrkohistoria parallellt med arbetet i Mikael. Han disputerade 1987 

på avhandlingen Väckelsen i lokalsamhället : individ, förening, församling i Kumla 1865-1905, och antogs 

som docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet 1992. Från och med 1988 och fram till sin 

pensionering var Svärd även kontraktsprost i Örebro kontrakt.21 

Björn Svärd innehade två församlingstjänster innan han blev kyrkoherde i Mikael. Han har bland 

annat studerat den nyevangeliska väckelsen, framför allt i Närke och specifikt i Kumla under 1800-

talet.22 

Svärd skriver gärna om strategi/taktik och vetenskaplig teori: ”Det mesta jag skrivit har siktet 

inställt på observation av växelverkan mellan det inre och det yttre, mellan inre tankemönster och 

yttre omständigheter.”23 

2.2 Mikael: bakgrunden till den aktuella situationen 

Den nybildade församlingsgemenskapen Mikael bestod av ”en tydligt markerad 

församlingskärna med en medveten kristen livshållning”24, men också av en större grupp människor 

som efter vad Svärd erfor ”känner sig andligt osäkra, är villrådiga och sökande”25 och som rentav 

”ställer sig […] frågande till en kristen livssyn”26. Det framgår inte av dokumentationen om de 

andligt villrådiga är aktiva även i församlingsgemenskapens gudstjänstliv eller huvudsakligen i de 

olika verksamheter som anordnas. Det uppges även att medarbetarna i Mikael hade ”skiftande 

bakgrund och ideal”27. Utifrån detta menar Svärd att församlingsgemenskapen var i stort behov av 

att tillsammans arbeta fram en samsyn när det gällde ”kyrkosyn och målsättning” för 

verksamheten28. För detta syfte anordnades varannan vecka offentliga samlingar med rubriken 

”Hela församlingen planerar”29. Samtliga anställda, några kyrkorådsledamöter plus ”andra 

församlingsbor” deltog i dessa samlingar30. Inbjudan till dessa samlingar gjordes via gudstjänsternas 

pålysningar och i predikoturerna31. Av beskrivningen i boken fick jag intrycket att allt från anställda 

till vanliga invånare i området kom till planeringsträffarna. Som svar på en kompletterande fråga: 

                                                 
21 e-post från Björn Svärd till författaren, 2016-11-03; 2016-11-04; 2016-11-12 
22 e-post från Björn Svärd till författaren, 2017-03-20 
23 http://bjornsvard.com 
24 Svärd 1980:134 
25 Svärd 1980:134 
26 Svärd 1980:134 
27 Svärd 1980:134 
28 Svärd 1980:134 
29 Svärd 1980:135 
30 Svärd 1980:134f 
31 e-post från Björn Svärd till författaren, 2016-09-20 
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”Kyrkorådet och medarbetarna, ja. Men visst kom det även ’vanligt folk’ till Hela församlingen 

planerar? Det är dem jag är nyfiken på just nu. Var det mest gudstjänst- och verksamhetsdeltagare, 

eller även personer som inte brukade delta i församlingens verksamheter?”32 

uppger dock Svärd att ”det var kyrkorådet, de anställda och de frivilliga i församlingen som bar 

upp det hela” och säger sig inte kunna minnas att det kom några ”utifrån”33. Det förefaller vara en 

sanning med modifikation att ”hela församlingen” var engagerad i denna planering. Förklaringen 

till denna diskrepans kan ha att göra med hur Svärd definierar ”församlingen”. Mer om detta i 

avsnitt 2.3.1. 

2.3 Mikael: ”Församlingen” - boken 

”Församlingen” utgör ett fristående avsnitt i prästmötesavhandlingen Växtplatser: en studie i 

evangelisation: inför prästmötet 1980 i Strängnäs stift. Bokens innehåll är alltså i första hand riktat till 

akademiskt skolade präster. Björn Svärd och tre andra ”vanliga församlingspräster”34 fick 1974 i 

uppdrag av dåvarande biskopen för Strängnäs stift att arbeta med ämnet ”Evangelisation idag” 

inför nästa prästmöte. Svärd fick alltså uppdraget innan han tillträdde som församlingsledare i 

Mikael. Sammanställningen av arbetet blev dock klar efter Svärds tillträde. 

I det avsnitt som handlar om Mikael beskriver Björn Svärd den kyrkohistoriska bakgrunden till 

den tid i vilken församlingsgemenskapen bildades, och skisserar den pågående debatten om ”kyrkan 

och hennes väsen”35 som enligt Svärd framför allt hölls vid liv av väckelserörelsen, både inom och 

utom Svenska kyrkan. Frågan som debatterades var: Ska kyrkan fungera som en praktisk 

organisation eller som en ”de troendes gemenskap”36? Svärd lutade åt det senare, och önskade få 

till en ”barfotateologi”37, en praktisk teologi som vuxit fram i den aktuella situationen och utifrån 

behoven hos dem som var personligt engagerade i församlingsgemenskapen. Därefter beskriver 

Svärd Mikaels geografiska och demografiska förutsättningar, och den metod för utarbetande av den 

önskvärda barfotateologin som användes. Författaren redovisar även den framväxande 

församlingsteologin under rubrikerna ”Vi är en församling”, ”Tillhörigheten till Mikaels 

församling”, ”Församlingen i funktion” och ”Ansvarsfördelningen”. Slutligen målar Svärd upp den 

strategi för församlingsutveckling som församlingsgemenskapen tillsammans har beslutat sig för. 

Denna består av fyra delar – ”Gudstjänsten i funktion”, ”Fungerade grupper”, ”Ledarskapet” och 

”Evangelisationen, samhällsansvaret”. 

Detta sista avsnitt i boken har alltså av författaren fått den övergripande rubriken ”Strategin”. 

Styckets huvudsakliga innehåll motsvarar dock den definition av begreppet ”taktik” jag tillämpar i 

                                                 
32 e-post från författaren till Björn Svärd, 2016-09-21 
33 e-post från Björn Svärd till författaren, 2016-09-22 
34 Svärd 1980:7 
35 Svärd 1980:129 
36 Svärd 1980:129 
37 Svärd 1980:131 
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denna undersökning, det vill säga praktiska åtgärder eller handlingsmönster som ska leda 

församlingsgemenskapen till sitt uppställda mål. Det Svärd redovisar som församlingsteologi (se 

ovan) bedömer jag vara likställt med vad jag i denna undersökning benämner ”strategi”. Mer om 

detta i avsnitt 2.3.2. 

2.3.1 Mikael: ”Församlingen” - församlingssyn 

I sin redogörelse för Mikaels självbild och begreppet ”församling” brottas Svärd med 

definitioner och tänkesätt som förefaller honom svåra att förena. Församlingen som de troendes 

och döptas gemenskap – församlingen som alla dem som aktivt har anslutit sig till verksamheten – 

församlingen som geografiskt begrepp38. Församlingens uppgift att nå ut – församlingens uppgift 

att hjälpa de aktiva att utvecklas och mogna som kristna39. 

Svärd menar att det i grunden är omöjligt att avgöra vem eller vilka som tillhör Kristi kyrka40. 

Tron på Kristus och dopet är förstås avgörande, men ”vem av oss,” skriver författaren, ”kan eller 

har fått till uppgift att sätta upp bestämda gränser?”41 

Kallelsetanken är viktig i Svärds resonemang. Tillhörigheten till Kristus kan man inte ta sig, 

betonar författaren, den kan man bara ta emot42. Förebilden till församlingen är Jesu lärjungar, som 

blev utvalda, kallade, utan egna meriter, och som sedan växte till genom att vara tillsammans med 

Jesus43. På samma sätt, menar Svärd, ska ingen behöva redovisa sin etik eller moral för att få vara 

med i församlingen44. Alla, skriver han, 

[…] som söker sig till vår församlings gemenskap eller nås av hennes uppsökande verksamhet ser 

vi som av Guds [sic] kallade att tillhöra Kristi församling.45 

Svärd menar att det ”går en enkel, tydlig och avgörande skiljelinje mellan dem i församlingen 

som är mer eller mindre aktiva och dem som intar en passiv hållning till församlingen”46 men 

poängterar samtidigt att ”alla boende inom vår församlings gränser, som är döpta eller åtminstone 

tillhör Svenska kyrkan, hör oss till”47. 

”Församlingen” är en redogörelse för Mikaels pågående process att arbeta fram en gemensam 

församlingsteologi och en handlingsplan för sin nystartade verksamhet. Som en del i den processen 

anordnades regelbundet återkommande samlingar, kallade ”Hela församlingen planerar”. I avsnitt 

                                                 
38 Svärd 1996:142f 
39 Svärd 1996:142f 
40 Svärd 1980:144 
41 Svärd 1980:144f 
42 Svärd 1980:141 
43 Svärd 1980:145 
44 Svärd 1980:145 
45 Svärd 1980:145f 
46 Svärd 1980:142 
47 Svärd 1980:142 
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2.2 noterade jag att ”hela församlingen” var en sanning med modifikation. Som framgår av 

ovanstående är dock uttrycket i linje med Svärds församlingssyn, nämligen att alla är välkomna men 

att det är de som verkligen kommer som ingår i ”kärn”-församlingen. På det viset kunde ”hela 

församlingen” vara inbjuden, samtidigt som ”hela församlingen” var närvarande vid dessa 

samlingar. 

2.3.2 Mikael: ”Församlingen” - strategi 

Björn Svärd har i ”Församlingen” sammanställt ett kapitel med rubriken ”Strategin”48. I detta 

kapitel redogör författaren dock snarare för de taktiker församlingsgemenskapen tillämpar för att 

genomföra den strategi som presenteras i boken, nämligen 1) gudstjänstens utformning, sångens 

och musikens betydelse, församlingens aktiva deltagande i gudstjänsten och kyrkkaffets betydelse 

för gemenskapen49, 2) verksamhetsgrupper och målgrupper50, 3) kyrkorådets, de anställdas och de 

frivilliga ledarnas funktion, omvårdnad och gemensamma ansvarstagande51, 4) kyrkans samhälleliga 

ansvar att ”slå vakt om de små och förtryckta”52 samt en annorlunda syn på evangelisation, som 

dock ligger helt i linje med Svärds församlingssyn: 

Evangelisation blir […] huvudsakligen en rörelse inåt för att tända och befästa tron hos den breda 

grupp människor som sökt sig till vår gemenskap.53 

Svärds egentliga strategi för församlingsutveckling presenteras framför allt i avsnittet 

”Teologi”54. Denna strategi har flera steg: 1) att bygga upp en gudstjänstförsamling som är levande 

och aktiv55 med Kristus i centrum56 och präglad av äkta gemenskap57, som 2) möjliggör andlig 

tillväxt och mognad58, som 3) leder till att församlingsgemenskapen växer59: 

”[…] ända till den dag alla döpta medlemmar av Mikaels församling liksom alla andra boende inom 

vårt område tillhör den levande församlingen.”60 

Som svar på en kompletterande fråga skriver Svärd: 

                                                 
48 Svärd 1980:162-181 
49 Svärd 1980:162-166 
50 Svärd 167-169 
51 Svärd 1980:170-176 
52 Svärd 1980:179 
53 Svärd 1980:178 
54 Svärd 1980:138-161 
55 Svärd 1980:164 
56 Svärd 1980:139 
57 Svärd 1980:140 
58 Svärd 1980:150, 167 
59 Svärd 1980:144 
60 Svärd 1980:144 
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[…] du måste äga en troskärna i församlingen för att kunna vara öppen. Samling alltså inåt för att 

kunna nå utåt.61 

Prästmötesavhandlingen som ”Församlingen” ingår som en del i, har underrubriken ”En studie 

i evangelisation”, och den strategi som ligger som grundsten för Svärd är att 

församlingsgemenskapen ska växa62. För att den strategin ska kunna genomföras, menar 

församlingsledaren, måste dock först de som ingår i församlingsgemenskapen och känner sig 

”andligt osäkra, villrådiga och sökande”63 få möjlighet att växa och mogna som kristna och som 

människor64. 

Genom hela boken går även tanken att allting - verksamhet65, bibelsyn66, kyrkosyn67 

församlingssyn68, målsättning för arbetet69 och arbetet i sig70 ständigt behöver tänka[s] igenom71, 

tolkas72, analyseras73 och kritiseras74 av så många som möjligt75, inte bara en gång, utan ständigt. 

Eller, som Svärd skriver: 

Om ett antal år måste dock förhoppningsvis skrivningen återigen omarbetas. Det är nämligen vår 

fasta övertygelse, att varje församling som är levande, ständigt befinner sig under uppbyggnad. I en 

ny församlingssituation krävs då, att tonvikten i såväl församlingsteologi som församlingsstrategi 

läggs annorlunda för att betjäna vidare uppbyggnad.76 

Allt detta skulle kunna sammanfattas i ordet ”analys”. Svärd återknyter sedan till det tredje steget 

i sin grundläggande strategi för församlingsutveckling i Mikael: 

Det vore glädjande, om vi den gången kommit så långt att vi var mogna att släppa barnstadiets 

envisa själviakttagande för att på ett helt annat sätt rikta blickarna utåt mot samhället och de 

människor som finns utanför.77 

2.3.3 Mikael: ”Församlingen” – ”alla”, ”vi” samt ”alla vi” 

Ordet ”alla” med syftning på människor förekommer 26 gånger i ”Församlingen”. Det är 

genomgående Björn Svärd som talar. 

                                                 
61 e-post från Björn Svärd till författaren, 2016-09-16 
62 Svärd 1980:144 
63 Svärd 1980:134 
64 Svärd 1980:150 
65 Svärd 1990:175 
66 Svärd 1980:155 
67 Svärd 1980:135 
68 Svärd 1980:131 
69 Svärd 1980:131 
70 Svärd 1980:173 
71 Svärd 1980:131 
72 Svärd 1980:155 
73 Svärd 1980:131, 171, 174 
74 Svärd 1980:171 
75 Svärd 1980:160 
76 Svärd 1980:137 
77 Svärd 1980:137 
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Vid fem förekomster speglar ”alla” författarens församlingssyn. Inkluderade i 

församlingsgemenskapen är, enligt dennes användning av ordet ”alla”, 1) alla döpta som bor i det 

geografiska området som ingår i Mikael78 79, 2)  alla tillhöriga Svenska kyrkan i det geografiska 

området80, 3) alla som antingen själva tar kontakt med eller blir uppsökta av Mikael81 och 5) alla 

som deltar i Mikaels verksamhet82. 

Vid två förekomster i samma mening speglar ”alla” Svärds strategi för Mikael: 

”Kärn”-församlingen skall i princip spränga sina egna gränser ända till den dag alla döpta 

medlemmar av Mikaels församling liksom alla andra boende inom vårt område tillhör den 

levande församlingen.83 (min fetstilsmarkering och understrykning) 

Vid ytterligare tre förekomster, samt vid en av de ovan nämnda, finns en tydlig koppling till de 

taktiker Svärd vill tillämpa för att genomföra de framställda strategierna. De områden som berörs 

är 1) samarbete och gemensamt ansvar för verksamheten84 samt 2) de i församlingsarbetet anställda 

och frivilliga medarbetarnas gemensamt ansvar för att ”förmedla Guds Ord. Det är för dem en 

huvuduppgift.”85. 

 

Vid övriga 16 förekomster finner jag inte någon tydlig koppling mellan ordet ”alla” och Svärds 

församlingssyn respektive strategi för Mikael. Dessa förekomster är därför inte av intresse för detta 

studium, med undantag av den förekomst som omnämns i kombination med ”vi” sist i detta 

avsnitt. 

 

Ordet ”vi” förekommer 296 gånger i ”Församlingen”. 

Vid två förekomster är det inte Björn Svärd som talar. Dessa förekomster är inte av intresse för 

detta studium. 

Vid två förekomster speglar användningen av ”vi” i olika grad författarens egen församlingssyn. 

Delaktiga i församlingsgemenskapen är, enligt dennes användning av ordet 1) ”vi, dvs alla som 

deltar i verksamheten”86 och 2) ”vi som är döpta till Kristus”87. 

Vid tre förekomster förefaller Svärd i någon mån göra skillnad mellan ett ”vi” och 1) de ”många 

i vår gemenskap [som] känner sig andligt osäkra och vilsna”88, 2) ”de människor som deltar i 

                                                 
78 Svärd 1980:142 
79 Svärd 1980:143 
80 Svärd 1980:143 
81 Svärd 1980:143 
82 Svärd 1980:153 
83 Svärd 1980:144 
84 Svärd 1980:153, 173 och 179 
85 Svärd 1980:156 
86 Svärd 1980:153 
87 Svärd 1980:146 
88 Svärd 1980:144 
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gruppverksamheten [och som] aldrig sätter sin fot i kyrkan vid gudstjänsttid”89 samt 3) dem som 

deltar i verksamheten men tillhör ”andra församlingar och kyrkogemenskaper än vår egen”90. 

Vid fyra förekomster markerar Svärd viss åtskillnad mellan ett inkluderande ”vi” i den generella 

betydelsen Mikael och 1) ett personligt ”jag”91, 2) ett personligt ”enligt min mening” 92 och 3) ett 

särskiljande ”vi i kyrkorådet”93. 

 

Vid en förekomst står ”vi” i den mening som sammanfattar Svärds strategi för Mikael och den 

primära taktik han vill använda för att nå målet: ”Vi sluter oss samman för att nå ut.”94 

Vid 16 förekomster finns en tydlig koppling till de taktiker Svärd vill tillämpa för att genomföra 

de framställda strategierna. De områden som berörs är, ordnade efter antalet förekomster, 1) den 

inbördes gemenskapen och omsorgen95, 2) fokus på den så kallade ”kärn”-församlingens utveckling 

och mognad96, 3) fortsatt analys och diskussion omkring strategi och handlingsplan97, 4) det 

gemensamma ansvarstagandet98, 5) den gemensamma samlingen kring Kristus99, och 6) öppenhet 

för andra kristna gemenskapers erfarenheter100. 

 

Vid övriga 268 förekomster finner jag inte någon tydlig koppling mellan ordet ”vi” och 

definitionen av  begreppet ”församling” respektive Svärds strategi för Mikael. Dessa förekomster 

är därför inte av intresse för detta studium, med undantag av den förekomst som omnämns nedan. 

 

Vid ytterligare en förekomst av vardera ”alla” och ”vi” kopplar Svärd ihop de båda orden till 

”vi alla”. Syftningen är dock inte Mikael, utan Gudsfolket som helhet: 

Naturligtvis kan vi inte göra någon boskillnad mellan dessa våra gäster [från andra församlingar] 

och oss. … Gudsfolkstanken hjälper oss att se att vi alla är ett.101 (min fetstilsmarkering) 

2.4 Mikael: Dopet i fokus - boken 

Dopet i fokus (1990) är en uppföljning och komplettering till ”Församlingen”, och skrevs tio år 

efter denna. Två år senare utkom Dopet i fokus även som tryckt bok, men jag har använt den 

                                                 
89 Svärd 1980:153 
90 Svärd 1980:149 
91 Svärd 1980:135, 154 
92 Svärd 1980:138 
93 Svärd 1980:177 
94 Svärd 1980:144 
95 Svärd 1980:142, 150, 163, 166, 169 
96 Svärd 1980:143 (två förekomster), 144, 179 
97 Svärd 1980:137, 153, 168-169 
98 Svärd 1980:160, 168 
99 Svärd 1980:150 
100 Svärd 1980:149 
101 Svärd 1980:149 
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ursprungliga, häftade skriften. Denna innehåller en motivering av Mikaels doppraxis och en 

beskrivning av denna doppraxis konsekvenser för församlingsarbetet102. Vidare innehåller den en 

redogörelse för församlingsgemenskapens dopuppföljning. Denna senare del är dock inte skriven 

av Björn Svärd, och behandlas därför inte i min undersökning. 

Målgruppen för arbetet är troligtvis församlingsgemenskapens arbetslag, kyrkoråd och de 

människor som är engagerade i verksamheten, även om detta inte är tydligt uttalat. Svärd hänvisar 

tillbaka till Mikaels bildande och till prästmötesavhandlingen ”Församlingen”103. Det som skrevs i 

”Församlingen” gäller fortfarande, menar han, men behöver kompletteras med en genomarbetad 

dopteologisk skrivning104. Författaren motiverar behovet av en sådan skrivning med att Örebro är 

”en stad med tydlig frikyrklig profil”105 där den baptistiska dopsynen inte bara påverkar de medvetet 

baptistiska kristna. Denna betyder att behovet är stort av tydlighet när det gäller barndopets 

historiska bakgrund och teologi. 

Därefter går Svärd systematiskt igenom dopet som det framställs i Nya testamentet, dopet i den 

etablerade kyrkan och dopet idag. 

2.4.1 Mikael: Dopet i fokus - församlingssyn 

Redan på första sidan av Dopet i fokus gör Svärd klart att den församlingssyn han redogjorde för 

i ”Församlingen” inte har förändrats under de tio år som har gått sedan dess106. Någon regelrätt 

genomgång av denna syn gör han därför inte, men nämner tre grupper som är inkluderade i 

församlingsgemenskapen: 1) de troende107, 2) ”de tvekande och de sökande”108 samt 3) barnen, 

vilka presenteras som ”församlingens allra dyrbaraste medlemmar”109. 

I samband med genomgången av sin dopsyn framställer Svärd en läromässig gränsdragning 

gentemot andra kyrkor och församlingar. Den gränsen dras vid tillämpandet av ”omdop”, det vill 

säga dop av redan döpta, framför allt av personer döpta som barn110. Enligt Svärds beskrivning är 

Mikael en gemenskap som inkluderar både troende och sökare111, som har en öppenhet ”för de 

mest skilda synpunkter”112 och där ”diskussionen måste få vara fri och sanningssökandet utan 

förbehåll”113. Utifrån ovan nämnda gränsdragning anser jag det rimligt att dra slutledningen att även 

                                                 
102 Svärd 1990:4 
103 Svärd 1990:3 
104 Svärd 1990:4 
105 Svärd 1990:4 
106 Svärd 1990:3 
107 Svärd 1990:26 
108 Svärd 1990:26 
109 Svärd 1990:22 
110 Svärd 1990:28 
111 Svärd 1990:16 
112 Svärd 1990:26 
113 Svärd 1990:26 
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personer om förfäktar ”omdop” torde vara välkomna i gemenskapen, men att de inte tillåts påverka 

Mikaels församlingsteologi med dessa sina åsikter. 

2.4.2 Mikael: Dopet i fokus – strategi 

Björn Svärd slår i Dopet i fokus fast att de huvudpunkter som han tog upp i ”Församlingen”, 

närmare specificerade som gemenskap, ansvarsfördelning, och möjlighet till ”utveckling och 

mognad”114, liksom även resonemanget kring ”de bibliska begreppen”115, inte behöver någon 

bearbetning. Dessa punkter omnämns inte heller i någon vidare omfattning i Dopet i fokus, vilken 

ägnas åt en genomgång av dopet som det framställs i Bibeln och åt ett resonemang omkring de 

slutledningar Svärd drar av denna genomgång. Den övergripande strategi som kommer till synes 

är att Mikael ska vara ”en växtplats, dvs en miljö inte enbart för troende utan i lika hög grad för 

dem som söker efter en tro”116. 

För att genomföra denna strategi vill Svärd bygga vidare på den vid utarbetandet av 

”Församlingen” lagda grunden och tillämpa vissa taktiker när det gäller 

1) läran om den kristna kyrkans tro, genom att 

a) bidra till den ständigt pågående bearbetningen av kyrkans tolkning av Bibeln ”för 

att kunna svara mot nya tiders utmaningar”117 och ”söka efter Guds aktuella budskap 

till oss idag”118, 

b) vara tydliga med att ”verksamheten i våra församlingar syftar till att hjälpa 

människor till personlig tro på Kristus.”119 och 

c) sätta tydliga gränser ”mot orättfärdigheten”120, 

2) öppenhet, genom att 

a) tillåta alla tänkbara tankar och funderingar: 

”Generösa skall vi idag vara i våra kyrkor och öppna för de mest skilda synpunkter. Ingen skall i 

församlingens gemenskap behöva dölja sina åsikter, sitt eventuella tvivel eller sina frågor. 

Diskussionen måste få vara fri och sanningssökandet utan förbehåll.”121 

b) vara öppen ”mot värld och människor genom att delta i debatt och 

samhällsarbete”122 och 
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c) ”vara konstruktiva och realistiska i samarbetet med andra kyrkor”123, samt 

3) dopet, genom att 

a) ha en generös men dock tydlig och genomtänkt dopsyn som ständigt bearbetas 

och aktualiseras124, 

b) tydligt förmedla Mikaels dopsyn både inom och utom församlingsgemenskapen125 

och 

 c) ”frimodigt bjuda dopet och tron även till de tvekande och de sökande”126. 

2.4.3 Mikael: Dopet i fokus – orden ”alla”, ”vi” samt ”alla” och ”vi” 

Ordet "alla" med syftning på människor förekommer 34 gånger i den del av Dopet i fokus som är 

författad av Björn Svärd. 

Vid 29 förekomster är det inte Björn Svärd som talar. Dessa förekomster är därför inte av 

intresse för detta studium. 

Jag finner inte någon koppling till församlingssyn, strategi eller taktiker vid de förekomster där 

Björn Svärd talar. Dessa är därför inte av intresse för detta studium, med undantag av de två 

förekomster som omnämns i kombination med ”vi” sist i detta avsnitt. 

 

Ordet ”vi” förekommer 124 gånger i den del av Dopet i fokus som är författad av Björn Svärd. 

Vid 7 förekomster är det inte Svärd som talar. Dessa förekomster är därför inte av intresse för 

detta studium. 

Vid 7 förekomster sammankopplar Björn Svärd ordet ”vi” med kyrko- eller 

församlingsbegreppet: ”vi i Mikaels församling”127, ”vi i Svenska kyrkan”128, ”vi i den lutherska 

grenen av den kristna kyrkan”129, ”vi […] i den kristna församlingen”130, ”vi som församling”131, ”vi 

kristna”132, ”vi som är döpta”133, dock utan att förtydliga uttrycken. 

Vid en förekomst påpekar författaren att Mikael inte bara ska var till ”för troende utan i lika hög 

grad för dem som söker efter en tro134. Någon ytterligare definition eller problematisering av 

församlingsbegreppet har jag inte funnit i samband med ordet ”vi”. 
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Vid en av de tidigare nämnda förekomsterna deklarerar Svärd att Mikael ska vara en växtplats, 

en plats för både troende och sökare135. Detta är det närmaste en strategi jag kan finna i samband 

med ordet ”vi” i det aktuella avsnittet i boken. 

Vid 18 förekomster finns en koppling till de taktiker Svärd vill tillämpa för att genomföra den 

framställda strategin. De områden som berörs är, ordnade efter antal förekomster, 

1) fortsatt bearbetning och analys av 

a)  församlingsgemenskapens dopsyn136 och av 

b) vilka konsekvenser denna dopsyn kan få137 

b) den tidigare sammanställda församlingsteologin – ”den grund vi då lade”138 

c) ”Guds aktuella budskap till oss idag”139, 

2) öppenhet, med avseende på 

a) ett nära samarbete med andra församlingar140 

b) att ”vara konstruktiva och realistiska”141 i detta samarbete 

c) generositet och öppenhet ”för de mest skilda synpunkter”142, samt 

d) att inte enbart inbjuda redan troende till dopet, utan också ”de tvekande och de 

sökande”143, 

3) dopet, med avseende på att 

 a) vara generösa i tillämpningen av dopet144 

 b) ha en beredskap på ökad efterfrågan på dopet från ungdomar och vuxna145, och 

c) ständigt återvända till det egna dopet för att hämta styrka ur det146, 

4) läran, genom att 

 a) tydligt presentera ”alla de stora löften som är förbundna med dopet”147 och 

b) inte gå in i ett nära samarbete ”med församlingar som tillämpar omdop”148, 

5) omsorg, genom att 

 a) inte isolera sig från omvärlden, utan i stället bry sig om andra149, och 
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b) hjälpa redan döpta personer som ”vänt sig bort från det kristna liv som de döpts 

till”150 att återvända ”till sitt naturliga ursprung”151, samt 

6) att följa Jesus ”från död till uppståndelse”152. 

  

Vid övriga 91 förekomster finner jag inte någon koppling mellan ordet ”vi” och definitionen av 

begreppet ”församling” respektive Svärds strategi för Mikael. Dessa förekomster är därför inte av 

intresse för detta studium, med undantag av de två förekomster som omnämns nedan. 

 

Vid ytterligare två förekomster av vardera ”alla” och ”vi” kopplar Svärd ihop de båda orden till 

”vi alla” 153 respektive ”alla […] vi” 154. Syftningen är dock inte Mikael, utan ”världen”, det vill säga 

alla människor utan undantag. 
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3 S:ta Clara kyrka, Stockholm 

Den 1 januari 1989 bildades Stockholms domkyrkoförsamling genom sammanslagning av S:ta 

Clara församling, S:t Jacobs församling och Storkyrkoförsamlingen. S:ta Clara ligger på Norrmalm, 

och hade vid bildandet en ”pulserande innercitykaraktär”155. S:ta Clara, ”en 400-årig församling 

med 800-åriga anor”156, hade vid årsskiftet 1983/84 641 invånare157. Åldersfördelningen bland 

församlingsborna framgår inte av den aktuella litteraturen. Under år 1984 besöktes kyrkans 

högmässor av 5032 personer158, vilket uppskattningsvis motsvarar ca 100 besökare per högmässa, 

om högmässa firades en gång varje vecka. Året därefter besöktes kyrkans ”andra offentligt utlysta 

gudstjänster” av 5732 personer159, motsvarande omkring 110 besökare per gudstjänst, om dessa 

gudstjänster ägde rum en gång per vecka160. Enligt Sahlberg bodde omkring 300 kyrkotillhöriga i 

området, och av dessa var det ”bara en handfull” som deltog i verksamheten161. 

I kyrkans närområde fanns ”sociala problem […] i form av drogmissbruk, våld och 

prostitution”162. Redan då sammanslagningen började planeras bestämdes att S:ta Clara skulle ha 

diakonal inriktning163. Kyrkobyggnaden modifierades och verksamheten anpassades för att bättre 

fylla en tjänande funktion för den stora mängd människor som varje dag befann sig i området164. 

Församlingens anställda bestod av en präst, en organist165, en diakonissa166, en diakoniassistent167, 

två kyrkvaktare168 och två personer med ansvar för den caféverksamhet som efter förebilder i 

London inrättades i kyrkans sakristia169. Därutöver med största sannolikhet även lokalvårdare och 

expeditionspersonal, även om dessa inte omnämns i den aktuella litteraturen, samt ett antal lekmän 

och andra frivilliga medarbetare170. 

Av litteraturen framgår att S:ta Claras verksamhet, utöver de sedvanliga söndagsgudstjänsterna, 

bestod av dagliga lunchkonserter och vardagsmässor171, caféverksamhet172, samtal, rådgivning och 

praktisk hjälp173. Två gånger dagligen samlades personalen, och i viss utsträckning även vanliga 
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besökare, till entimmeslånga bönestunder174. Vid sidan om det ordinarie församlingsarbetet 

anordnade S:ta Clara även företagsgudstjänster175. 

Det framgår inte av den aktuella litteraturen om S:ta Clara vid den tiden kommunicerade ut sin 

verksamhet på annat sätt än det traditionella, predikoturerna, som inte heller omnämns i texten, 

men i ett avsnitt där Sahlberg redogör för en beräkning av hur människor hittade till S:ta Clara står 

”Kyrkradio, TV m.m.”  med i listan över troliga vägar176. 

3.1 Klara: domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg 

När de tre stockholmsförsamlingarna år 1989 lades samman vid bildandet av Stockholms 

domkyrkoförsamling, som nämnts ovan, utnämndes Carl-Erik Sahlberg till domkyrkokomminister 

för Klara kyrka. Sahlberg är född 1945 och prästvigdes 1968 för Härnösands stift. Efter vigningen 

tjänstgjorde Sahlberg som kyrkoadjunkt i Storsjö kapell i Härjedalen 1968-73 och som kyrkoherde 

i Alsen i Jämtland 1976-83. 1983-1987 arbetade Sahlberg som missionär och seminarielärare vid 

Makumira Lutheran Theological College i Tanzania. Under 1988 författade han den 

prästmötesavhandling för Härnösands stift som refereras i denna uppsats. Sahlberg tillträdde som 

domkyrkokomminister i Klara 1989, efter 21 år som präst. Han gick i pension 2012, efter 44 år som 

präst och 23 år som församlingsledare i Klara. Sahlberg forskade inom ämnet kyrkohistoria 1973-

76. Han disputerade 1977 på avhandlingen Pingströrelsen och tidningen Dagen: från sekt till kristet samhälle 

1907-63 = The pentecostalist movement and Dagen : from sect to Christian society, 1907-63, och fortsatte 

sedan sin kyrkohistoriska forskning parallellt med församlingstjänsterna.177 

Med början 1995 undervisade Sahlberg i varierande omfattning, vid sidan av sitt arbete i Klara, 

vid Teologiska Högskolan i Stockholm, Saint John’s College i Nottingham i England, Ersta Sköndal 

högskola och Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.178 179 Han antogs som docent i 

kyrkohistoria vid Uppsala Universitet 1998. 

Sahlberg är en flitig författare som har skrivit ett stort antal böcker, både vetenskapliga 

teologiska arbeten och mer lättillgänglig litteratur om den kristna tron.180 Han skriver gärna om det 

kristna livet i praktiken och om vad som utmärker historiska växande församlingar.181 

Carl-Erik Sahlberg innehade tre församlingstjänster innan han blev domkyrkokomminister i 

Klara. Han har studerat missionshistoria och Pingströrelsen i Sverige, framför allt i Jämtland.182 
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3.2 Klara: bakgrunden till den aktuella situationen 

Klaras behov målas i Gud i city upp som framför allt kvantitativt: 

Som jag tidigare sagt fanns egentligen ingen församling att ta över, när jag kom dit 1989. Den 

församlingen hade försvunnit i takt med att klarakvarteren hårdhänt rivits på 60- och 70-talen.183 

Sahlberg uppger att Klara då han tillträdde som församlingsledare bestod av ca 20 aktiva184, eller 

bara en mycket liten del av de kyrkotillhöriga invånarna185. 

Som tidigare nämnts var det redan före Sahlbergs tillträde beslutat att Klara skulle ha diakonal 

inriktning186. Detta berodde enligt Sahlberg delvis på de olika sociala problem som förekom i 

närområdet, delvis på Klaras tidiga historia - där kyrkan nu står, eller snarare alldeles intill den 

platsen, fanns tidigare ett kloster, där ”sjuka och andra hjälpbehövande” togs omhand187. 

Klaras diakonissa hämtade inspiration från kyrkor i andra storstäder och fick därifrån 

[…] viktiga impulser, hur en traditionell och närmast döende innerstadskyrka skulle kunna 

förändras till att bättre tjäna de måntusenden som dagligen vistas i storstadens innerkärna.188 

Sahlberg berättar att det lilla fåtal som var aktiva i Klara när han tillträdde börjar utökas189. Till 

församlingsgemenskapen räknar han 

[…] dem, som utan att ha någon starkare lojalitet i en annan församling, hade S:ta Clara kyrka som 

sitt andliga hem och som regelbundet, minst en gång i månaden, besökte vår kyrkas 

gudstjänster190. 

och kallar dessa ”S:ta Clarafamiljen”191. Som svar på en kompletterande fråga svarar Sahlberg: 

Med ''gemenskapen'' menade vi den gudstjänstfirande församlingen, som hade bildat en förening 

kallad ''S.ta Clara kyrkas vänner''. […] Vi ville dock som Jakob inte betona att det varen [sic] 

stödförening utan den gudstjänstfirande församlingen. 192 

För att få räknas till församlingsgemenskapen skulle man alltså både vara aktivt gudstjänstdeltagare 

och medlemskap i föreningen. 

Missbrukare och andra hjälpsökande får stort utrymme i Sahlbergs beskrivning av Klara. Det 

ligger nära till hands att dra slutledningen att även dessa ingår i S:ta Clarafamiljen. Så står det till 
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exempel att ”docenten och heroinisten” sitter ”sida vid sida i samma kyrkbänk”. Som svar på en 

kompletterande fråga uttrycker sig dock Sahlberg så här: 

Folk i allmänhet tror när jag berättar om vårt diakonala arbete att kyrkan var full av påtända 

missbrukare. Så var det ju inte. Kanske några stycken bland 200-400 människor.193 

Jag återkommer till Sahlbergs definition av ”församlingen” i avsnitt 3.3.1. 

3.3 Klara: Budskapets väg - boken 

Budskapets väg (1988) är en prästmötesavhandling inför prästmötet 1988 i Strängnäs stift. Bokens 

innehåll är alltså i första hand riktat till akademiskt skolade präster. Sahlberg fick av dåvarande 

biskopen för Härnösands stift i uppdrag att inför nästa prästmöte arbeta med ämnet evangelisation 

och mission194. 

I Budskapets väg redogör Sahlberg för konferensen ”Mission i retur”, som ägde rum i Dömle 

1986, liksom även för den historiska bakgrunden, inte enbart till sagda konferens utan även till den 

kristna kyrkans aktuella situation195. 

Författaren tycker sig se ett mönster i den kristna kyrkans historia. Vid de tillfällen då kyrkan 

har växt och fördjupats menar Sahlberg att vissa faktorer, vissa ”andliga lagar”, har varit 

närvarande196. När dessa faktorer har varit frånvarande har kyrkan stannat upp eller gått tillbaka197. 

Sahlberg skriver: 

Konferensen i Dömle landade, som jag ser det, i två viktiga avstamp inför framtiden: 1) Vi i 

Sverige erkänner, att allt inte står väl till hos oss. 2) Vi är öppna för att lära av […] den kristenhet 

som levt i missionens värld alltifrån starten i mellanöstern under det första århundradet.198 

Klaras blivande församlingsledare mejslar ut nio faktorer – församling, tjänande, gemenskap, 

budskap, livsstil, vittnesbörd, tjänst, kraft och evangelisation – som han går igenom, punkt för 

punkt, med exempel ur den kristna kyrkans historia199. Denna genomgång är både en historisk 

tillbakablick och en redogörelse för författarens egen strategi för församlingsutveckling. 
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3.3.1 Klara: Budskapets väg – församlingssyn 

I sin genomgång av de olika faktorer som har varit närvarande i de kyrkor genom historien som 

har ”växt och fördjupats”200 problematiserar Sahlberg aldrig begreppet ”kyrkan” eller 

”församlingen”. En förklaring till detta kan vara bokens målgrupp – prästerskapet i Härnösands 

stift, vilka av förklarliga skäl torde betraktas som ingående i ”kyrkan”. Några av de övriga begrepp 

författaren använder utan närmare förklaring eller diskussion är ”urkyrkan”201, ”den kristna 

församlingen ”bland annat202, ” den första kristna gemenskapen”203, ”de gamla kyrkorna”204, ”de 

äldre kyrkorna”205 och ”urförsamlingen”206. 

Viss problematisering förekommer ändå i Budskapets väg. 1) Begreppet ”församlingstillväxt” 

analyseras och definieras i bokens andra kapitel. Det är dock enbart ”tillväxt”-delen av ordet som 

analyseras. 2) Sahlberg återger ett uttalande av Gardenas, en teolog från Latinamerika, som 

angående kyrkans tendens att tona ner budskapet om Kristus varnar ”kyrkan” för att ”identifiera 

sig med vilket mänskligt program och vilken social förändring som helst”207. Kyrkan är enligt detta 

yttrande, som Sahlberg förefaller instämma med, den rörelse där Kristus förkunnas. 3) I kapitlet 

om den helige Andes kraft omtalar författaren vad han kallar ”myndighetsprocessen”, nämligen att 

”backstusittare och fattiga industriarbetare” protesterade ”mot ’överheten’, dit då kyrkan hörde, 

genom att bilda fria kristna rörelser”208. Här ställs ”kyrkan” i kontrast mot dessa ”fria kristna 

rörelser”, dock utan att diskvalificera någon av dem. 4) Den kanske tydligaste fingervisningen om 

Sahlbergs församlingssyn återfinner vi i avsnittet om tjänande: 

Preman Niles, teolog från Sri Lanka, utgick i ett föredrag på ”missions i retur”-konferensen från 

tre begrepp. Först laos. Det är grekiska och betyder ”folk” i betydelsen ”gudsfolket”. Niles talade 

om ”innegruppen”. Därnäst nämnde Niles ehtne, ett grekiskt ord som har betydelsen ”folk”, 

”samhällsgemenskap”, uppbyggd på en religiöst grundad kultur och dess särskilda historia. Ett 

tredje ord för folk på grekiska är ”ochlos”, en term, som förekommer i de synoptiska evangelierna 

för att beteckna ”folkmassorna”, skarorna, fåren utan herde, de fattiga, de utstötta, de marginella. 

Och det är bland ”ochlos” som diakonin hör hemma. Och det är den kristna församlingens 

arbetsområde.209 (min fetstilsmarkering). 

Det förefaller här som om Sahlberg identifierar ”den kristna församlingen” med begreppet 

”laos”, till skillnad mot ”ehtne” och ”ochlos”. Men om den kristna församlingen har sitt 

arbetsområde bland fattiga, utstötta och marginella, och dessa genom detta arbete införlivas i 
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församlingen, slutar de då att vara fattiga, utstötta och marginella i samhällets ögon? Och finns det 

inga fattiga i ”den kristna församlingen”? 

3.3.2 Klara: Budskapets väg – strategi 

Sahlbergs strategi är tydligt uttalad i boken: församlingstillväxt210. Författaren resonerar omkring 

vilken typ av tillväxt som är önskvärd, och landar i att det främst är ”expansionstillväxt”, tillväxt i 

antal211. Denna tillväxt, förklarar Sahlberg, kan bestå i 1) att barn till medlemmar själva  går in i 

församlingen, 2) inflyttning till det geografiska området, eller 3) att nya människor blir troende, och 

fortsätter sitt resonemang med att framhålla ståndpunkten att kvantitativ tillväxt också medför 

kvalitativ sådan212. Efter ett stort antal år av sekularisering är det expansion som behövs, hävdar 

författaren213. 

Om tillväxt kan betraktas som Sahlbergs huvudsakliga strategi består större delen av Budskapets 

väg av dennes understrategier. Tre av bokens kapitel behandlar dessa, som författaren benämner 

faktorer, eller ”andliga lagar”, och som han vid sin genomgång av den kristna kyrkans historia 

menar sig ha funnit vid varje tidpunkt då kyrkan har växt214. I uppräkningen av dessa faktorer 

skriver den blivande församlingsledaren ”[…] att kyrkan växt och fördjupats, där den […]”215(min 

understrykning), och betonar därigenom sambandet mellan kvantitet och kvalitet. Författaren går 

igenom faktorerna punkt för punkt, ger exempel från kyrkohistorien och nämner även vilka behov 

som finns idag, men avstår ”av utrymmesskäl”216 från att föreslå hur de andliga lagarna bör tillämpas 

av nutidens kyrka. 

Sahlberg räknar upp nio faktorer: 1) ”Församlingen (Ecklesia)” – en kyrka som är öppen för 

alla, framför allt de människor som befinner sig i någon form av utanförskap217, 2) ”Tjänande 

(Diakonia)” – en kyrka som tar hand om människor som lider nöd218, 3) ”Gemenskap (Koinonia)”  

– en kyrka med varm inbördes gemenskap219, 4) ”Budskap (Kerygma)” – en kyrka som förkunnar 

evangeliet på ett enkelt och lättförståeligt sätt220, 5) ”Livsstil (Praxia)” – en kyrka som lever som 

hon lär221, 6) ”Vittnesbörd (Martyria)” – en  kyrka som står rak även under tider av förföljelse222, 7) 

”Tjänst (Liturgia)” – en kyrka som värdesätter och använder sina andliga resurser223, 8) ”Kraft 
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(Dynamis)” – en kyrka som ger den helige Ande fritt spelrum224 samt 9) ”Evangelisation (Missio”) 

– en kyrka vars medlemmar delar med sig av sin kristna tro till andra225. 

3.3.3 Klara: Budskapets väg – orden ”alla”, ”vi” samt ”alla” och ”vi” 

Ordet "alla" med syftning på människor förekommer 51 gånger i Budskapets väg.  

Vid 23 förekomster är det inte Carl-Erik Sahlberg som talar. Dessa förekomster är inte av 

intresse för detta studium. 

Vid fyra förekomster speglar ”alla” författarens egen församlingssyn. Välkomna till kyrkan är, 

enligt dennes användning av ordet  ”alla”, 1) ”alla människor, särskilt de med lågt 

människovärde”226, 2) alla som kommer till kyrkan227 och 3) ”alla i kyrkan”228. Om alla dessa även 

är välkomna att ingå i församlingsgemenskapen framgår inte i Budskapets väg. 

 

Vid ytterligare en förekomst, samt vid tre av de ovan nämnda, finns en tydlig koppling till de 

taktiker Sahlberg önskar se tillämpade för att den strategi han framställer, inte specifikt för Klara, 

men för varje kristen kyrka, ska kunna genomföras: 1) ”[…] evangeliet till alla, även de i människors 

ögon lägst stående, de hånade, de ringaktade”229, 2) kyrkan ska ha ”en låg tröskel”230 och därigenom 

3) vara öppen för alla, ”särskilt de med lågt människovärde”231, och i synnerhet 4) för dem som 

kommer till kyrkan232. Sahlbergs grundläggande strategi återspeglas inte med någon större tydlighet 

i hans användning av ordet ”alla” i boken. 

 

Vid övriga 23 förekomster finner jag inte någon tydlig koppling mellan ordet ”alla” och 

Sahlbergs församlingssyn respektive strategi för Klara. Dessa förekomster är därför inte av intresse 

för detta studium, med undantag av de fyra förekomster som omnämns i kombination med ”vi”, 

sist i detta avsnitt. 

 

Ordet vi förekommer 285 gånger i Budskapets väg. 

Vid 108 förekomster är det inte Carl-Erik Sahlberg som talar. Dessa förekomster är inte av 

intresse för detta studium. 
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Vid en förekomst speglar användningen av ordet ”vi” författarens egen kyrkosyn. ”Vi är ett i 

Kristus, oberoende av hudfärg och födelseort”233. Hans församlingssyn framgår dock inte. 

Vid två förekomster står ”vi” i en mening som sammanfattar Sahlbergs strategi för kyrkan: ”Vi 

[…] har upplevt […] sekularisering och vi behöver [församlings]tillväxt”234. 

Vid 14 förekomster finns en tydlig koppling till de taktiker Sahlberg önskar se tillämpade för att 

genomföra den uppställda strategin. De områden som berörs är 1) Jesuscentrering235, 2) enighet236, 

3) omvändelse237, 4) tydlighet238 och dialog239. 

 
Vid övriga 160 förekomster finner jag inte någon tydlig koppling mellan ordet ”vi” och 

definitionen av  begreppet ”församling” respektive Sahlbergs strategi för kyrkan. Dessa 

förekomster är därför inte av intresse för detta studium, med undantag av den förekomst som 

omnämns nedan. 

 

Vid två av de tidigare uppräknade förekomsterna av ordet ”vi” samt vid ytterligare fyra 

förekomster av ordet ”alla” och två av ordet ”vi” kopplar Sahlberg ihop de båda orden till ”alla vi”. 

Syftningen är dock inte kyrkan i allmänhet, utan alla vi 1) troende alternativt andedöpta, oklart 

vilket240, 2) präster och kyrkligt engagerade241 och 3) som läser Budskapets väg242. 

3.4 Klara: Gud i city - boken 

Gud i city (1996) är inte en fortsättning på Budskapets väg, men fungerar ändå i viss utsträckning 

som en uppföljning av denna. Bokens sista kapitel består av en kort presentation av de nio 

kännetecken Sahlberg redogjorde för i Budskapets väg – där han kallade dem faktorer, eller ”andliga 

lagar” – och som han anser måste föreligga för att en kyrka ska växa: 1) öppenhet (ecklesia), 2) 

omsorg (diakonia), 3) gemenskap (koinonia), 4) förkunnelse (kerygma), 5) renhet (praxia), 6) 

lidande (martyria), 7) bön, bibelstudium och gudstjänst (liturgia), 8) den helige Andes kraft 

(dynamis) och 9) vittnesbörd (martyria). För varje kännetecken ger författaren exempel från 

verksamheten i Klara. 

Utöver denna genomgång redogör Sahlberg i Gud i city för stadens allmänna historia i Bibeln, 

kyrkohistorien och världshistorien, samt för Klaras specifika historia. Han berättar också om de 
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förändringar som sedan hans tillträde som församlingspräst har genomförts i Klara vad gäller 

kyrkolokalerna, verksamheten och personalen, och presenterar tre medarbetare plus kaffestugan 

”Kapell Sergel”243 som särskilt betydelsefulla för det ”lyft”244 i verksamheten som inträffade 1994. 

Mer om det nedan. 

Sahlberg sammanfattar även Klaras verksamhet ”på gatan”245 och hos områdets många företag, 

och låter natthärbärget Brinken, som dock inte drevs av Klara utan av Frälsningsarmén och 

Ebeneserkyrkans sociala stiftelse, komma till tals i ett eget kapitel. Två av bokens kapitel består 

nästan uteslutande av böner och förbönsämnen hämtade från de lappar som lades i Klaras 

bönekorg, och av personliga vittnesbörd. 

Målgruppen för Gud i city är troligtvis den breda allmänheten, eller snarare de många som hade 

hört talas om arbetet i Klara. Sahlberg berättar att ”tidningarna”246 1994 fick upp ögonen för ”den 

nya missionsstationen i city”247, Kapell Sergel, och gjorde reportage om både den och Klaras 

verksamhet i övrigt. ”Jag ville dela med mig av något av mina erfarenheter i den här boken”248, 

skriver författaren i förordet till Gud i city. Jag föreställer mig att han ville presentera det som hände 

i Klara på ett sätt som även inkluderade bakgrund och strategi, något som media troligtvis inte 

ägnade särskilt stor uppmärksamhet. 

3.4.1 Klara: Gud i city – församlingssyn 

”Det är viktigt att kyrkan både är och känns öppen för alla.”249 Sahlberg återkommer till detta 

tema ur olika perspektiv genom hela Gud i city.250 Genom hela boken går även som en röd tråd hur 

människor ur alla samhällsklasser och i starkt varierande livssituationer hittar till Klara och känner 

sig hemma där251. ”När vi i vår gemenskap i S:ta Clara idag har docenten och heroinisten sida vid 

sida i samma kyrkbänk tycker vi att vi lyckats till en del förverkliga ecklesiaaspekten i vår 

arbetsstrategi”252, skriver författaren. Vilka som ingår i denna ”gemenskap” är dock inte entydigt. 

Längre fram i boken framhåller han: ”Vi […] accepterar inte på sikt samboförhållanden eller sex 

före äktenskapet. Vi har heller ingen i vår gemenskap på över 200 personer, som lever sambo”253. 
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Med tanke på Klaras många kontakter med drogmissbrukare254 och prostituerade255 gjorde detta 

uttalande mig fundersam. Räknades inte dessa in i ”gemenskapen”? 

Förklaringen kommer när författaren presenterar sin församlingssyn: 

Vad menar jag då med församlingen? Ja, inte de, som bodde i gamla Klara församling och tillhörde 

svenska kyrkan. De var ca 300, men bara en handfull av dem kom till kyrkan. Nej, till församlingen 

räknade jag dem, som utan att ha någon starkare lojalitet i en annan församling, hade S:ta Clara 

kyrka som sitt andliga hem och som regelbundet, minst en gång i månaden, besökte vår kyrkas 

gudstjänster. Jag kallade den församlingen ”S:ta Clarafamiljen”.256 

Av ovanstående framgår att Sahlberg med ”församlingen” inte syftar på det geografiska område 

vari Klara ligger, inte heller på de människor som bor inom detta geografiska område, inte ens på 

alla de människor som kommer till kyrkan eller nås av Klaras olika verksamheter. Enbart de 

personer som deltar i kyrkans gudstjänster ”minst en gång i månaden”257 ingår i ”S:ta 

Clarafamiljen”. På denna grupp människor ställs även kravet att de ska leva enligt den kristna 

läran258. Författaren ger exempel på två områden som berörs av detta krav: samboförhållanden och 

sex före äktenskapet, som jag redan har nämnt, och alkoholmissbruk. 

För [heroinisten och den prostituerade] föredrar vi därför en helnykter linje. Även om inte alla, 

kanske inte ens de flesta i vår gemenskap är helnykterister, så har det av lojalitet mot våra 

alkoholmissbrukande vänner här känts som självklart, att vid våra fester och samkväm inte ens 

servera lättöl. I nattvarden har vi övergått från alkoholhaltigt nattvardsvin till druvsaft – och de 

som haft, eller fortfarande har alkoholproblem ibland oss tackar oss för det.259 

De som inte ingår i ”S:ta Clarafamiljens” gemenskap kallas i Gud i city för ”gäster”260, 

”besökare”261, eller ”vänner”262. 

3.4.2 Klara: Gud i city – strategi 

Sahlberg beskriver i Gud i city två grundläggande strategier för arbetet i Klara. Den ena, och mest 

framträdande i boken, är diakoni263. Klara skulle betjäna ”de mångtusenden som dagligen vistas i 

storstadens innerkärna”264. Till den målgruppen räknades ursprungligen 
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”Gäster som kommer i samband med de dagliga lunchkonserterna eller vardagsmässorna, gäster 

som söker hjälp i olika problemsituationer, som sorg, trosfrågor, sociala problem osv. […] 

missbrukare. Gäster som arbetar i närheten, gäster som flanerar runt på stan, […] turister […].”265 

Allt eftersom utökas den grupp människor som omfattas av Klaras diakonala arbete till även 

inkludera "hemlösa och drogberoende, flyktingar och allmänt bekymrade”266, ”ensamma eller 

ensamstående”267, ”arbetslösa och [personer med] sämre privatekonomi”268 samt ”prostituerade”269. 

För att kunna betjäna dessa många människor vidtogs vissa taktiker, eller åtgärder, som att göra 

om kyrkans brudkammare till en expedition för diakonissan, och sakristian till en mötesplats med 

fikaservering kallad ”S:ta Clararummet”270. Ytterligare en mötesplats, ”Kapell Sergel”271, som 

ursprungligen inrättats av Korskyrkan, togs i bruk på Sergels Torg, och i samarbete med den så 

kallade ”Bullgerillan”272 vidtogs regelbunden uppsökande verksamhet bland drogmissbrukare och 

prostituerade, framför allt på Sergels Torg och Malmskillnadsgatan. 

Den andra av de två grundläggande strategier som beskrivs i Gud i city är ”församlingsbygge”273. 

Bokens allra sista kapitel har fått rubriken ”Missionsstrategi”274, men den strategi som återges – 

expansion275 –  är snarare underförstådd än direkt uttalad, både där och i övriga kapitel i Gud i city. 

Det framgår visserligen att Sahlberg gläder sig när församlingsgemenskapen växer, men han 

förefaller bli överraskad när det händer: 

”Jag visste, att grunden var ganska så lös. Därför blev jag så glad, när nya saker började ske ibland 

oss 1994.”276 

”Jag kunde till min glädje ana, att antalet i S:ta Clarafamiljen skulle öka […]”277 

Dock redogör Sahlberg i det avslutande kapitlet för hur Klara har tillämpat de nio taktiker, eller 

”kännetecken”278, som han anser måste finnas hos en kyrka som vill expandera. Dessa kännetecken 

är 1) ecklesia: kyrkan ska både vara och kännas ”öppen för alla”279, 2) diakonia: ”kyrkans omsorg 

och diakoni”280 gör kyrkan attraktiv, 3) koinonia: ”den ömsinta gemenskapen”281 drar människor 
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till kyrkan , 4) kerygma: ”Kyrkans ’story’ är Jesus”282, 5) praxia: helgelse283 284, 6) martyria: ”1900-

talet är den världsvida kyrkans mest fruktansvärda martyrietid och samtidigt dess mest 

framgångsrika tillväxttid”285, 7) liturgia: ”viktigast av allt och före allt är att söka Gud”286, 8) missio: 

”Rörelser som har kunnat använda lekmännen […] har alltid haft en framtid.”287 och 9) dynamis: 

”Kyrkan föddes på den första pingstdagen […] 3.000 människor kom till tro.”288. (I listan på sidan 

73 i boken är punkterna missio och dynamis omkastade.) 

3.4.3 Klara: Gud i city – orden ”alla”, ”vi” samt ”alla” och ”vi” 

Ordet "alla" med syftning på människor förekommer 27 gånger i Gud i city. 

Vid tio förekomster är det inte Sahlberg som talar. Dessa förekomster är därför inte av intresse 

för detta studium. 

Vid en förekomst finns en antydan till församlingssyn, nämligen att Klara är en ”gemenskap”289. 

Vari denna gemenskap består framgår dock inte. 

 

Vid tre förekomster finns en tydlig koppling till en av de taktiker Sahlberg önskar se tillämpade 

för att de strategier han framställer för Klara ska kunna genomföras. Den taktik som berörs är 

öppenhet290.  

 

Vid övriga 13 förekomster finner jag inte någon koppling mellan ordet ”alla” och Sahlbergs 

församlingssyn respektive strategi. Dessa förekomster är därför inte av intresse för detta studium, 

med undantag av den som omnämns i kombination med ”vi” sist i detta avsnitt. 

 

Ordet ”vi” förekommer 184 gånger i Gud i city. 

Vid 73 förekomster är det inte Sahlberg som talar. Dessa förekomster är därför inte av intresse 

för detta studium. 

Vid fem förekomster antyder författaren en församlingssyn genom att koppla ihop ”vi” med 

församlingsgemenskapens namn291, dock utan att närmare specificera de faktorer som gör Klara till 

ett ”vi”. 
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Vid åtta förekomster lämnar Sahlberg någon form av beskrivning av Klara292. Dessa 

beskrivningar är dock snarare deskriptiva än normativa. Ingen av de ovan nämnda 13 

förekomsterna speglar alltså Sahlbergs församlingssyn. 

 

Vid fem förekomster finns en tydlig koppling till en taktik som Sahlberg önskar se tillämpad för 

att uppfylla strategin diakoni. Den taktik som berörs är bön293. 

Jag har inte kunnat finna någon förekomst som är direkt kopplad till strategin församlingsbygge. 

Vid ytterligare 15 förekomster i bokens avslutande kapitel är ”vi” tämligen otydligt kopplat till 

några av de faktorer som enligt Sahlberg kännetecknar en expanderande kyrka. Jag vill ändå ta med 

dem här, eftersom de får sin tydliga koppling i sina respektive sammanhang. De områden som 

berörs är, med bokens numrering, 4) budskapet294, 5) levnadssättet295, 7) kyrkans linje296, 8) 

evangelisationen297 och 9) kraften298. 

 

Vid övriga 78 förekomster finner jag inte någon tydlig koppling mellan ordet ”vi” och 

definitionen av  begreppet ”församling” respektive Sahlbergs strategi för kyrkan. Dessa 

förekomster är därför inte av intresse för detta studium, med undantag av de som omnämns nedan. 

 

Vid ytterligare en förekomst av vardera ”alla” och ”vi” kopplar Sahlberg ihop de båda orden till 

”vi alla”299. Syftningen är dock vare sig Klara eller kyrkan i allmänhet, utan alla kristna, eller 

möjligtvis alla människor. 
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4 Sammanfattning 

4.1 Sammanfattning församlingsgemenskaperna 

Mikael ligger i en medelstor stad och är avknoppad från en växande församling med befintlig 

verksamhet. Området har många bofasta invånare och vissa sociala problem. 

Församlingsgemenskapen har 15-20 anställda och bedriver en omfattande barnverksamhet. 

Gudstjänsterna är välbesökta. Mikael har en tydlig församlingskärna med medveten kristen 

livshållning, men består även av många som känner sig andligt osäkra, villrådiga och sökande. På 

grund av detta senare önskar församlingsgemenskapen arbeta fram en samsyn i kyrkosyn och 

målsättning, och anordnar för det syftet regelbundet öppna samlingar kallade Hela församlingen 

planerar. 

 

Klara ligger i centrum av Sveriges största stad och är distriktskyrka i en genom sammanslagning 

mellan tre tynande församlingar ombildad församling. I denna nya församling är Klaras profil 

diakonal. Området har inte många bofasta invånare, men ett stort antal personer som inte är bofasta 

vistas där dagligen. Klara har 15-20 anställda och redogör i den aktuella litteraturen inte för någon 

barnverksamhet. Antal aktiva gudstjänstdeltagare uppges vid den aktuella perioden vara ca 20, men 

växer under samma period till något hundratal. De sociala problemen i området är stora och många. 

För att få kraft att klara av den krävande verksamheten samlas Klaras anställda och frivilliga 

medarbetare till två timslånga bönestunder varje vardag. 

4.2 Sammanfattning församlingsledarna 

Björn Svärd prästvigdes vid 24 års ålder och tillträdde som församlingsledare i Mikael efter 15 

år som präst. Han innehade två församlingstjänster före tillträdet i Mikael, och var från och med 

1988 även kontraktsprost i Örebro kontrakt. Svärd forskade i ämnet kyrkohistoria parallellt med 

arbetet i Mikael, med inriktning mot den nyevangeliska väckelsen i Sverige, framför allt i Närke, 

och disputerade vid 49 års ålder. Vidare har han, under den period av hans tid i Mikael som denna 

uppsats behandlar, förutom de två titlar som ingår i det undersökta materialet, författat tre böcker, 

varav två är vetenskapliga avhandlingar inom ämnet kyrkohistoria. Svärd skriver gärna om 

strategi/taktik och vetenskaplig teori. 

 

Carl-Erik Sahlberg prästvigdes vid 23 års ålder och tillträdde som församlingsledare i Klara efter 

21 år som präst. Han innehade två församlingstjänster före tillträdet i Klara, och tjänstgjorde även 

under fyra år som missionär och seminarieledare i Tanzania. Sahlberg forskade i ämnet 

kyrkohistoria under tre år, mellan sina båda församlingstjänster, med inriktning mot historiska 
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växande församlingar, framför allt Pingströrelsen i Sverige. Han disputerade vid 32 års ålder och 

fortsatte sedan sin kyrkohistoriska forskning parallellt med arbetet i Klara. Sahlberg har, under  

motsvarade period av sin tid i Klara, förutom de två titlar som ingår i det undersökta materialet, 

författat tre böcker och en publicerad artikel. Han skriver gärna om det kristna livet i praktiken och 

om vad som utmärker växande kyrkor.  

4.3 Sammanfattning litteraturen 

”Församlingen” är ett avsnitt i en prästmötesavhandling med underrubriken ”en studie i 

evangelisation”, och dess primära målgrupp är prästerna i Strängnäs stift, vilka är akademiskt 

skolade. Texten är en situationsbunden beskrivning av en strategi för församlingsutveckling, 

utarbetad av församlingsgemenskapen, sammanställd av Svärd då han varit församlingsledare i 

Mikael i tre år. 

Dopet i fokus är primärt en intern dokumentation av Mikaels dopteologi. Även denna text är 

situationsbunden. Den tillkom när Svärd hade varit församlingsledare i Mikael i 13 år. 

Budskapets väg är en prästmötesavhandling och dess primära målgrupp är prästerna i Härnösands 

stift, vilka är akademiskt skolade. Texten är en teoretisk beskrivning av en strategi, sammanställd 

av Sahlberg året innan han tillträdde som församlingsledare i Klara. 

Gud i city är en bok som förefaller rikta sig till vilka människor som helst. Dessa kan vara 

akademiskt skolade, men alla är inte det. Texten är i huvudsak en redogörelse för ett 

händelseförlopp, sammanställd när Sahlberg hade varit församlingsledare i Klara i sju år. 

4.4 Sammanfattning församlingssyn 

Björn Svärd brottas i ”Församlingen” med begreppet församling - Är det ett geografiskt 

område? Är det benämningen på de personer som är aktiva i verksamheten? Är det alla de troende 

och döpta? – och med vad som är församlingens uppgift – Är det att nå ut till nya människor? Är 

det att hjälpa de som redan är aktiva till utveckling och mognad? Jesu lärjungar kallades av honom 

utan att först behöva kvalificera sig. Därför betraktar Svärd alla som kommer i kontakt med kyrkans 

verksamhet som av Kristus kallade att tillhöra församlingen. Men även om Svärd medger att alla 

döpta eller tillhöriga som bor i det geografiska området hör till församlingen ser han också att det 

finns en tydlig skiljelinje mellan aktiva och passiva. De personer som är aktiva gudstjänstdeltagare 

ingår i vad Svärd kallar kärnförsamlingen. Det är framför allt dessa han riktar fokus på. 

 

Svärds församlingssyn har inte förändrats under tiden mellan ”Församlingen” och Dopet i fokus, 

men i denna senare bok namnger han tre grupper som han menar är inkluderade i begreppet 

församlingen, nämligen de som tror, de som söker, samt barnen. Han gör också markeringen att 
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även om alla, oberoende av trosuppfattning, är välkomna att vara delaktiga i 

församlingsgemenskapen, och även om alla tänkbara tankar och åsikter fritt får uttryckas i Mikael, 

så är det aldrig tal om någon diskussion när det gäller frågan om att barndopet är giltigt, och att 

man aldrig ska döpa om redan barndöpta personer. Svärd gör alltså viss åtskillnad mellan vilka 

personer, eller snarare vilka åsikter, som tillåts påverka Mikaels församlingsteologi, och vilka som 

inte tillåts göra det. 

 

Carl-Erik Sahlberg problematiserar inte församlings- och kyrkobegreppen i Budskapets väg. Tre 

distinktioner gör han dock. Den ena är att han med hänvisning till ett uttalande av en nutida 

latinamerikansk teolog menar att kyrkan riskerar att bli som vilken förening som helst om hon 

tonar ner budskapet om Kristus. Den andra distinktionen är att han genom att återge hur en nutida 

asiatisk teolog delar in människor i tre grupper – gudsfolket, samhällsgemenskapen och folkmassan. 

Sahlberg placerar den kristna församlingen i den första kategorin och menar att den målgrupp som 

har behov av diakoni och som därför är församlingens målgrupp, är den tredje kategorin. Han 

förefaller därmed anse att de personer som ingår i den gruppen inte samtidigt kan vara en del av 

gudsfolket. Den tredje distinktionen Sahlberg för är när han ställer de fria kristna rörelser som 

bildades under folkväckelsens framväxt på 1800-talet i viss kontrast mot den etablerade kyrkan, 

som vid den tiden hörde till överheten. 

 

I Gud i city skriver Sahlberg specifikt om församlingsgemenskapen Klara. Han slår fast att kyrkan 

ska vara öppen för alla, men gör skillnad mellan församlingsgemenskapen i allmänhet och den inre 

kretsen, som han kallar S:ta Clarafamiljen. Denna består av de människor som har Klara som sitt 

andliga hem och som minst en gång i månaden deltar i kyrkans gudstjänster och som dessutom är 

medlemmar i föreningen ”S.ta Clara kyrkas vänner” . De som ingår i den gruppen förväntas leva 

ett moraliskt rent liv, framför allt när det gäller sex och alkohol. Alla andra, som givetvis är 

välkomna till kyrkan och hennes verksamhet - kallas i boken vänner, gäster eller besökare. 

4.5 Sammanfattning strategier 

Björn Svärds strategi för församlingsbyggande har enligt beskrivningen i ”Församlingen” tre 

steg: 1) en levande, aktiv och Kristuscentrerad gudstjänstförsamling med äkta gemenskap som 

möjliggör 2) mognad och andlig växt och som leder till 3) församlingstillväxt. Det finns ingen gräns 

för hur långt församlingen ska expandera, det slutliga målet är att alla som bor i det geografiska 

området ska inlemmas i församlingsgemenskapen. 

Den primära taktik Svärd vill tillämpa för att uppfylla tillväxtstrategin sammanfattas i ordet 

analys. Genom att ständigt stöta och blöta både teori och praktik i diskussion och planering där 

”hela församlingen” deltar ska Mikael uppnå enighet omkring de uppställda målen och därigenom 
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skapa en trygg plats där alla kan bli trygga och växa till, både som människor och som kristna. Ett 

annat sätt på vilket Svärd uttrycker sin taktik är ”samling inåt för att kunna nå utåt”. 

När Svärd skriver att ”hela församlingen” deltar i planeringen inkluderar han alla som bor i det 

geografiska området, eftersom samlingarna pålyses som offentliga, men samtidigt bara dem som 

verkligen kommer till dessa samlingar. Denna skenbara polaritet förefaller därför inte vara 

exkluderande enligt Svärds uppfattning. 

Svärd har en okonventionell syn på evangelisation, som dock ligger i linje med både 

församlingssyn och strategi. Han ser evangelisation som ”en rörelse inåt”. 

Församlingsledaren uttrycker en förhoppning om att Mikael så småningom, efter noggrann och 

upprepad analys och planering kommer så långt att de kan börja rikta blickarna utåt, mot samhället 

och människorna där. 

 

I Dopet i fokus framhåller Björn Svärd att de i ”Församlingen” framställda strategierna fortfarande 

står fast. Därför går han inte in på dem i detalj, utan fokuserar i huvudsak på församlingen som en 

plats för inre tillväxt. 

De taktiker som författaren ger uttryck för att vilja tillämpa för att uppfylla strategin är ständig 

bearbetning och analys av både bibelsyn och lära, tydlighet med såväl lära, tillämpning och avsikt, 

och frimodig öppenhet. 

 

Den grundläggande strategi för församlingsbyggande som Carl-Erik Sahlberg framställer i 

Budskapets väg är kvantitativ tillväxt. Han menar att detta kommer att leda till kvalitativ tillväxt och 

att Klara därför kan fokusera på att få fler medlemmar. Författaren räknar också upp ett antal 

understrategier som, om de uppfylls, kommer att leda till både tillväxt och fördjupning. Dessa 

understrategier kan sammanfattas i orden öppenhet, omsorg, gemenskap, renlärighet, renlevnad, 

ståndaktighet, gudstjänst, andlighet och vittnesbörd. 

Ovan nämnda understrategier kan, om man vill, även tolkas som taktiker. Att jag kallar dem 

strategier beror på att de i Budskapets väg framställs som teorier, inte praktiska råd. Hur dessa ska 

tillämpas i praktiken låter Sahlberg nutidens kyrka själv komma fram till. 

 

I Gud i city redogör Sahlberg för de två huvudsakliga strategier som har ställts upp för Klara, 

nämligen diakoni, som är den inriktning Klara fick när hon blev en del av Stockholms 

domkyrkoförsamling, och församlingsbygge. Diakonistrategin specificeras bara som att Klara ska 

betjäna alla som dagligen vistas i området. Fokus ligger på dem som är särskilt utsatta, men även 

turister och andra besökare till kyrkan eller till området räknas som mottagare av Klaras diakoni. 

När det gäller församlingsbyggandet räknar Sahlberg upp ett antal kännetecken på en kyrka som 

växer. Dessa kännetecken sammanfaller med de understrategier jag tidigare har redogjort för. I 

detta sammanhang betraktar jag dock dessa snarare som taktiker, eftersom författaren inte 
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uttryckligen skriver att församlingsbyggande är detsamma som församlingstillväxt. De uppräknade 

kännetecknen förefaller i Gud i city snarare vara redskap för att uppfylla strategin församlingsbygge. 

Sahlberg går även igenom dessa kännetecken och redogör för på vilket sätt 

församlingsgemenskapen Klara har tillämpat dem. 

När jag läser Gud i city tycker jag mig ana en viss polarisering mellan dessa två strategier. Denna 

polarisering förefaller ha ett samband med Sahlbergs församlingssyn, där han gör skillnad mellan 

S:ta Clarafamiljen och dem han benämner ”vänner”. 

4.6 Sammanfattning ordstudierna 

För att göra min sammanfattning av ordstudierna mer överskådlig delar jag upp den i två avsnitt.  

Värt att notera, utöver nedanstående sammanfattningar, kan när det gäller Svärd vara att han 

vid ett par tillfällen i ”Församlingen” kopplar ihop de båda orden ”alla” och ”vi” till ”vi alla”. 

Syftningen är dock inte Mikael, utan Gudsfolket som helhet. Likaledes kan det vara värt att notera 

att han i ”Församlingen” vid några tillfällen ställer det inkluderade ”vi” han oftast använder, mot 

ett personligt ”jag”, ”enligt min mening” samt ”vi i kyrkorådet”. 

Även Sahlberg kopplar vid ett flertal tillfällen ihop ”alla” och ”vi”. I Budskapets väg syftar det 

resulterande ”alla vi” på de troende eller möjligtvis andedöpta, på präster och kyrkligt engagerade, 

respektive på dem som läser boken. I Gud i city syftar ”alla vi” varken på kyrkan i allmänhet eller 

Klara i synnerhet, utan på alla kristna, eller möjligtvis på alla människor. Sahlberg ställer inte orden 

”vi” och ”jag” mot varandra i vare sig Budskapets väg eller Gud i city. 

4.6.1 Ordstudiet med avseende på församlingssyn 

Björn Svärds församlingssyn speglas i olika utsträckning i hans användning av orden ”alla” och 

”vi”. 

I ”Församlingen” syftar ”alla” på dem som är döpta respektive tillhör Svenska kyrkan och som 

bor i Mikaels geografiska område samt dem som deltar i eller på annat sätt nås av Mikaels 

verksamhet. Ordet ”vi” syftar på dem som deltar i verksamheten respektive dem som är döpta. 

Svärd markerar genom sin användning av ordet ”vi” vid tre tillfällen en gränsdragning mellan 

Mikael och dem som är osäkra och vilsna, dem som inte deltar i gudstjänstlivet utan bara i övrig 

verksamhet och  de verksamhetsdeltagare som formellt tillhör andra kyrkor eller församlingar. 

I Dopet i fokus har jag inte funnit någon koppling mellan ordet ”alla” och Svärds församlingssyn. 

Ordet ”vi” där länkas till begreppet kyrka respektive församling, men utan närmare anknytning till 

just Mikael. Svärd markerar även här genom sin användning av ordet ”vi” en gränsdragning mellan 

Mikael och dem som letar sig fram till en tro. 
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Sahlbergs församlingssyn speglas i någon mån i hans användning av orden ”alla” och ”vi”. 

I Budskapets väg syftar ”alla” på ”alla människor, särskilt de med lågt människovärde”, alla som 

kommer till kyrkan, samt ”alla i kyrkan”. Sahlberg talar dock här om vilka som är välkomna till 

”kyrkan”, utan att förtydliga om detta även gäller det mer specifika ”församlingen”. Ordet ”vi” kan 

sägas spegla, om inte författarens församlingssyn så åtminstone hans kyrkosyn, när han skriver att 

vi, oberoende av hudfärg och nationalitet, ”är ett i Kristus”. 

I Gud i city antyder Sahlbergs användning av ordet ”alla” vid ett tillfälle en församlingssyn, 

nämligen att Klara är en ”gemenskap”, dock utan att närmare beskriva vari denna gemenskap består. 

Ordet ”vi” kopplas ihop med församlingsgemenskapens namn, men Sahlberg förklarar inte vad det 

är som gör Klara till ett ”vi”. 

4.6.2 Ordstudiet med avseende på strategi 

Även Svärds strategier för församlingsutveckling speglas i viss utsträckning i hans användning 

av orden ”alla” och ”vi”. 

Ordet ”alla” syftar i ”Församlingen” på de människor som inkluderas i Mikaels huvudsakliga 

strategi, nämligen att församlingsgemenskapen ska utvidgas till att omfatta varje person som bor i 

det geografiskt området som kallas Mikaels församling. Ordet ”vi” återfinns i den mening som 

sammanfattar Svärds primära strategi: ”Vi sluter oss samman för att nå ut.” I Dopet i fokus har jag 

inte funnit någon koppling mellan ordet ”alla” och Svärds strategi för Mikael. En viss koppling 

mellan ordet ”vi” och strategibegreppet har jag funnit där han skriver att ”vi i Mikael” ser på 

församlingen som en växtplats. 

 

I båda de undersökta skrifterna finns kopplingar mellan orden ”alla” respektive ”vi” och de 

taktiker Svärd vill tillämpa för att genomföra de strategier han har ställt upp för Mikael. 

I ”Församlingen” är ordet ”alla” länkat till taktiken ”ansvar”, nämligen samarbete och 

gemensamt ansvar för verksamheten, och det för både anställda och frivilliga gemensamma 

ansvaret för att förmedla Guds ord. Ordet ”vi” kopplas vid ett stort antal tillfällen ihop med olika 

taktiker. Det gäller följande områden: inbördes gemenskap och omsorg, kärnförsamlingens 

utveckling och mognad, fortsatt analys och diskussion, gemensamt ansvar, gemensam samling 

kring Kristus, samt öppenhet för andra kristna gemenskapers erfarenheter. Ordet ”vi” kopplas 

även ihop med den taktik Svärd vill tillämpa för att uppnå Mikaels primära strategi: ”Vi sluter oss 

samman för att nå ut.” 

I Dopet i fokus har jag inte funnit någon koppling mellan ordet ”alla” och de taktiker Svärd vill 

tillämpa för att uppnå sin strategi. Ordet ”vi” kopplas vid ett stort antal tillfällen ihop med olika 

taktiker. Det gäller följande områden: fortsatt bearbetning och analys, öppenhet, dopet, läran, 

omsorg och efterföljelse. 
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Sahlbergs strategi för församlingsutveckling speglas bara i någon mån av hans användning av 

orden ”alla” och ”vi”. 

I Budskapets väg har jag inte funnit någon koppling mellan Sahlbergs användning av ordet ”alla” 

och hans framställda strategier för församlingsutveckling. Ordet ”vi” speglar hans strategi till fullo 

när han slår fast att vi, närmare bestämt den kristna kyrkan i Sverige, behöver [församlings]tillväxt. 

Inte heller i Gud i city har jag funnit någon koppling mellan Sahlbergs användning av ordet ”alla” 

om hans framställda strategier för församlingsutveckling. Samma förhållande gäller ordet ”vi”. 

 

I båda de undersökta skrifterna finns det tydliga kopplingar mellan orden ”alla” respektive ”vi” 

och de taktiker Sahlberg vill tillämpa för att genomföra de strategier han har ställt upp för Klara. 

I Budskapets väg är ordet ”alla” tydligt kopplat till flera av Sahlbergs taktiker, nämligen evangeliet 

till alla, oberoende av social status, samt att kyrkan ska vara öppen för alla genom att ha låg tröskel. 

Ordet ”vi” är lika tydligt kopplat till de olika taktikerna Jesuscentrering, enighet, omvändelse, 

tydlighet och dialog. 

I Gud i city är ordet ”alla” lika tydligt kopplat till taktiken öppenhet. Ordet ”vi” är tydligt kopplat 

till taktiken bön, som Sahlberg vill tillämpa för att genomföra strategin diakoni. Jag har inte funnit 

någon tydlig koppling mellan ordet ”vi” och strategin församlingbygge i boken, dock räknar 

Sahlberg upp några faktorer som av sammanhangen skulle kunna betecknas som taktiker, nämligen 

budskapet, levnadssättet, kyrkans linje, evangelisationen och kraften. 
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5 Diskussion – inkludera utan att exkludera? 

Vad har jag funnit vid min undersökning av Björn Svärd och Mikael respektive Carl-Erik 

Sahlberg och Klara? Låt mig först påminna om min för denna undersökning framställda 

frågeställning: 

 

Hur ser sambandet ut mellan en församlingsledares församlingssyn, dokumenterade strategi för 

församlingsutveckling, de taktiker hen ger uttryck för att vilja tillämpa för att nå det uppställda 

målet, och hens användning av orden ”alla” och ”vi” i samma dokumentation? 

 

Har jag funnit något sådant samband? I uppsatsens inledning formulerade jag som en 

arbetshypotes att håller för troligt att det åtminstone i viss utsträckning torde föreligga skillnader 

mellan en församlingsledares uttalade församlingssyn, strategi respektive önskade taktiker för 

församlingsutveckling och hens användning av orden ”alla” och ”vi”. Har jag funnit några sådana 

skillnader? 

5.1 Björn Svärd och Mikael 

Den församlingssyn Björn Svärd formulerar i de båda skrifterna kan verka motsägelsefull. Alla 

som bor i Mikaels område är inkluderade i ”församlingen”. De som är aktiva gudstjänstdeltagare är 

dock även inkluderade i vad Svärd kallar ”kärnförsamlingen”. Allt som krävs för att räknas till 

kärnförsamlingen är ett aktivt gudstjänstdeltagande, distinktionen är därför inte exkluderande. 

Vid användningen av ordet alla inkluderar Svärd i detta begrepp de döpta respektive tillhöriga 

Svenska kyrkan, samt dem som deltar i verksamheten. Med ordet vi inkluderar han de döpta 

respektive de som deltar i verksamheten, med viss gränsdragning mellan Mikael och dem som är 

osäkra och vilsna och söker efter en tro, de som deltar i verksamheten men inte i gudstjänstlivet, 

respektive de som deltar i verksamheten men har en annan kyrkotillhörighet. 

 

Svärds strategi för församlingsutveckling består av tre steg: en levande gudstjänstförsamling, 

som leder till kvalitativ tillväxt, som leder till kvantitativ tillväxt. Alla som bor i området ska i 

slutänden vara inkluderade i församlingsgemenskapen. 

Ordet alla inkluderar i Svärds författarskap alla som bor i Mikaels geografiska område, medan 

ordet vi inkluderar dem som sluter sig samman i den växtplats som utgör församlingsgemenskapen. 

 

När det gäller de taktiker Svärd säger sig vilja tillämpa för att genomföra de uppställda 

strategierna kan dessa sammanfattas i ett enda ord: analys. Analys, det vill säga diskussion och 
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utarbetande av en gemensam och aktuell församlingsteologi, leder enligt Svärd till att Mikael blir en 

levande gudstjänstförsamling som utgör en trygg miljö. 

Svärds användning av ordet alla indikerar taktikerna samarbete, gemensamt ansvar och att 

förmedla Guds ord. Ordet vi kopplas ihop med gemenskap, omsorg, utveckling och mognad, 

bearbetning, analys och diskussion, ansvar, samling kring Kristus, öppenhet, förkunnelse, att följa 

Kristus och att sluta sig samman (för att nå ut). 

 

Samstämmigheten mellan Björn Svärds framlagda församlingssyn och hans användning av 

orden alla och vi är hög. I båda fallen föreligger en viss polarisering eller skenbar motsägelse. Alla 

är inkluderade, men särskilt inkluderade är framför allt de som är aktiva i gudstjänstlivet. När det 

gäller Svärds övergripande strategi, tillväxt, föreligger viss skillnad mellan hur han formulerar den 

och hur den speglas i hans användning av orden alla och vi. I den formulerade strategin inkluderas 

alla i Mikaels geografiska område. Även i samband med ordet alla inkluderas alla i området, medan 

användningen av ordet vi skiljer ut dem som ingår i den aktiva församlingsgemenskapen. Denna 

skillnad stämmer dock överens med Svärds församlingssyn. Den i stort sett enda taktik författaren 

på olika sätt formulerar i böckerna är analys. Hans användning av ordet alla utökar de önskvärda 

taktikerna till att omfatta samarbete, gemensamt ansvar och förmedling av ordet. Vid användningen 

av ordet vi utökas listan till att även innefatta gemenskap, omsorg, utveckling och mognad, 

bearbetning, diskussion, samling kring Kristus, öppenhet, att följa Kristus och att sluta sig samman 

(för att nå ut). Det förefaller som om Svärd i sin uttryckliga formulering förenklar sina tankar om 

vilka taktiker han önskar tillämpa för att genomföra sin övergripande strategi. De utökade listorna 

står dock inte i motsättning till den kortare formuleringen, och jag anser därför inte att det föreligger 

någon diskrepans i Svärds tankegång, särskilt inte med tanke på att båda skrifterna framför allt är 

avsedda för internt bruk. 

5.2 Carl-Erik Sahlberg och Klara 

Carl-Erik Sahlberg formulerar i Budskapets väg sin syn på kyrkan i allmänhet, inte någon specifik 

församlingssyn. Dock gör han tre distinktioner, av vilka en är av stort intresse för mitt studium. 

Sahlberg gör där skillnad mellan folket i allmänhet och gudsfolket. I Gud i city ställer han den inre 

gemenskapen i Klara, S:ta Clarafamiljen, som är den grupp av människor som är aktiva i Klaras 

gudstjänstliv, har gått med i föreningen S:ta Clara kyrkas vänner, och som dessutom lever moraliskt 

oförvitligt, och vännerna i Klara, det vill säga alla andra som omfattas av verksamheten. 

Någon sådan distinktion framkommer inte av Sahlbergs användning av orden alla och vi i de 

båda böckerna. Alla definierar församlingen som en gemenskap. Denna gemenskap inkluderar dels 

alla som kommer till kyrkan, dels samtliga människor, med betoning på dem som har lågt 
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människovärde. Ordet vi ger uttryck för enheten i Kristus och inkluderar människor av alla 

nationaliteter och hudfärger. 

 

Sahlbergs strategi för församlingsutveckling, som den kommer till uttryck i Budskapets väg, kan 

sammanfattas i ordet tillväxt, mer specifikt kvantitativ tillväxt, vilket enligt församlingsledaren även 

kommer att leda till kvalitativ tillväxt. Han räknar i boken upp en rad understrategier: öppenhet, 

omsorg, gemenskap, renlärighet, renlevnad, ståndaktighet, gudstjänst, andlighet och vittnesbörd. 

Dessa begrepp skulle kunna definieras som taktiker, men eftersom författaren inte ger exempel på 

hur dessa ska tillämpas betraktar jag dem här som strategier. I Gud i city beskriver Sahlberg på annat 

vis. Här nämner han två strategier, diakoni, närmare specificerat som att betjäna alla som vistas i 

området, med tyngdpunkt på de särskilt utsatta, och församlingsbygge. Av beskrivningen får jag 

intrycket att det föreligger viss polarisering mellan dessa båda strategier. Sammanhanget antyder att 

denna polarisering beror på  att diakonin inte är självvald, utan den profil som Klara har fått när 

hon blev en del av Stockholms domkyrkoförsamling. Strategin församlingsbygge uttrycks inte 

primärt som kvantitativ. 

Det enda uttryck för Sahlbergs strategier med koppling till orden alla och vi jag kan finna är där 

vi är knutet till behovet av församlingstillväxt. 

 

Sahlberg nämner i Gud i city en rad taktiker han vill tillämpa för att genomföra de framställda 

strategierna. Dessa är öppenhet, omsorg, gemenskap, renlärighet, renlevnad, ståndaktighet, 

gudstjänst, andlighet, vittnesbörd. Samtliga sammanfaller med de understrategier han uppger i 

Budskapets väg, dock är det min uppfattning att de i detta sammanhang bör betraktas som taktiker. 

Församlingsledaren kopplar i Budskapets väg ihop ordet alla med taktikerna öppenhet och 

vittnesbörd. Ordet vi kopplar han ihop med taktikerna Jesuscentrering, enighet, omvändelse, tydlighet 

och dialog. Även i Gud i city kopplar Sahlberg ihop alla med taktiken öppenhet. Ordet vi kopplas ihop 

med taktiken bön, som hör ihop med strategin diakoni. Kopplingen till taktiker som hör ihop med 

strategin församlingsbygge är oklar, men skulle kunna eventuellt kunna omfatta budskapet, 

levnadssättet, kyrkans linje, evangelisationen och kraften. 

 

Samstämmigheten mellan Carl-Erik Sahlbergs framlagda församlingssyn och hans användning 

av orden alla och vi är i stort sett obefintlig. Både alla och vi indikerar att Klara är en gemenskap 

för alla utan undantag. Sahlbergs formulerade församlingssyn ger en annan bild. När han skriver 

om kyrkan i allmänhet förefaller han enbart inkludera gudsfolket, inte folket allmänhet. När han 

skriver specifikt om Klara gör han skillnad mellan den inre kretsen, familjen, som uppfyller vissa 

krav, och alla de övriga, vännerna. När det gäller Sahlbergs framlagda strategi formulerar han den 

olika i de båda böckerna. I Budskapets väg definierar han sin strategi som kvantitativ tillväxt, med 

understrategierna öppenhet, omsorg, gemenskap, renlärighet, renlevnad, ståndaktighet, gudstjänst, 
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andlighet och vittnesbörd. Även när det gäller hans användning av orden alla och vi benämns 

strategin tillväxt. I Gud i city gör Sahlberg däremot skillnad mellan diakoni, den strategi Klara har 

fått sig tilldelad och församlingsbygge, den han själv har valt. När det kommer till de taktiker 

församlingsledaren förespråkar råder i stort sett full samstämmighet mellan beskrivning och 

ordbruk. Det två böckerna har dock olika syfte och riktar sig till olika målgrupper, vilket åtminstone 

i viss utsträckning kan vara en förklaring till de skillnader jag har lyft fram.  

5.2.2 Svärd – Sahlberg 

Även om det faller utanför den här uppsatsens egentliga frågeställning kan det vara av intresse 

att göra en förenklad jämförelse mellan de två församlingsledarna. 

Som framgår av sammanställningarna i avsnitt 5.1 och 5.2 är likheterna mellan 

församlingsledarna större än skillnaderna. Bakgrund och inriktning är inte identiska, men inte heller 

avgrundsdjupa. Den största skillnaden består i de strategier de väljer, och de taktiker de tillämpar 

för att uppnå de framställda strategierna. Dessa har jag redan redovisat ovan. Starkt förenklat kan 

skillnaderna sammanfattas i att både Svärd och Sahlberg tar avstamp i kyrkohistorien och 

identifierar i stort sett samma behov, nämligen tillväxt. Där Svärd satsar på kvalitativ tillväxt för att 

på sikt uppnå kvantitativ tillväxt, satsar i stället Sahlberg på kvantitativ tillväxt för att på sikt uppnå 

kvalitativ tillväxt. Deras på kyrkohistorien grundade målsättningar är alltså varandras diametrala 

motsatser. 

5.3 Slutord 

Jag har alltså genom denna min undersökning funnit vissa samband, men också vissa, skillnader 

mellan respektive författares fritt formulerade beskrivningar och deras användning av orden alla 

och vi. Min frågeställning är därigenom besvarad. Min arbetshypotes har därmed visat sig hålla. 

 

Trots att båda de församlingsledare jag har valt för min undersökning har haft som målsättning 

att inkludera alla, eller i alla fall så många som möjligt, i sina respektive församlingsgemenskaper 

har de inte nått ändra fram. Detta hänger samman med svårigheten att, som Björn Svärd uttrycker 

det, sluta sig samman för att nå ut, utan att därigenom oavsiktligt sätta upp gränser för den inre 

gemenskapen. Eftersom jag har personlig erfarenhet av just Mikael kan jag vittna om att den vi-

känsla som onekligen föreligger i församlingsgemenskapen i viss mån också kan upplevas som 

utestängande. Motsvarande problematik återfinner jag hos Sahlberg, när han önskar inkludera alla 

i gemenskapen, men samtidigt känner behov av att sätta upp riktlinjer för den inre kretsen. Går det 

att inkludera utan att samtidigt oavsiktligt exkludera? Av denna min undersökning drar jag 

slutledningen att detta inte är möjligt. 
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Flera andra intressanta vinklingar har dykt upp under resans gång. Till exempel den, att Mikaels 

metod att utarbeta en lokal och tidspräglad strategi för försanglingsutveckling även skulle kunna 

betraktas som en tillämpning av samma strategi. Apropå att Svärd inser att den församlingsteologi 

som har arbetats fram i Mikael kommer att behöva omvärderas längre fram skriver han: 

Det vore glädjande, om vi den gången kommit så långt att vi var mogna att släppa barnstadiets 

envisa själviakttagande för att på ett helt annat sätt rikta blickarna utåt mot samhället och de 

människor som finns utanför.300 

Med tanke på att församlingsgemenskapen ska vara öppen för alla som söker sig till Mikael, och att 

detta oundvikligen kommer att medföra att nya personer som känner sig andligt osäkra ständigt 

tillkommer, kan jag inte annat än undra om denna gemenskap någonsin kommer att bli tillräckligt 

homogen i sin gemensamma trygghet för att kunna se sin önskan gå i uppfyllelse. 

Den vinklingen, liksom övriga ej omnämnda vinklingar, får jag spara till en annan undersökning.  

                                                 
300 Svärd 1980:137 
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6 Problem och svårigheter längs vägen  

När jag påbörjade min undersökning frågade jag mig om det var rättvisande att jämföra nybildad 

självständig församling med en kyrka som just har gått  upp i en större församling, och en 

kyrkoherde med en domkyrkokomminister? Medan jag har arbetat med dessa båda 

församlingsgemenskaper har jag kommit fram till att jämförelserna fungerar bra. Både Mikael och 

Klara fungerar som självständiga enheter och båda församlingsledarna förefaller ha lika stora 

möjligheter att påverka arbetet i sina respektive församlingsgemenskaper. 

Analysen av församlingsledarnas användning av orden ”alla” och ”vi” har varit den i särklass 

största utmaningen. Att söka igenom den utvalda litteraturen har tagit mycket tid och det har varit 

svårt att dra tydliga linjer när det gäller författarnas användning av orden. Om jag gör någonting 

liknande i framtiden ska jag se till att välja böcker som är utgivna digitalt, för att på det viset 

åtminstone förenkla genomsökningen efter de utvalda orden. 
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