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1. Inledning 

Tiden för den kristna församlingens självklara del i människors liv i Sverige är sedan länge 

förbi. Svenska kyrkan har sedan relationsförändringen med staten år 2000 stått inför flera 

utmaningar. Efter år 2000 finns inte längre något hinder för församlingar att ge sig in i det som 

tidigare räknades som kommunal verksamhet, om verksamheten är sådan att den har en naturlig 

anknytning till församlingens grundläggande uppgift.1 Till exempel är det möjligt för 

församlingar att driva skolor, inom ramen för friskolor, eller verka som aktör inom vården.2 

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan har minskat från ca 7.3 miljoner (82,9% av befolkningen) 

år 2000 till ca 6.1 miljoner (61,2% av befolkningen) år 2016. Den procentuella minskningen 

kommer sig inte bara av att människor valt att lämna kyrkan. Även exempelvis invandringen 

bidrar, genom att få invandrare träder in i Svenska kyrkan.3 Trots detta är Svenska kyrkan 

Sveriges största trossamfund med ca 6 miljoner medlemmar och ett av de största lutherska 

samfunden i världen. Svenska kyrkan är fortsatt stark och församlingarnas arbete spelar stor 

roll i många människors liv. Men för att veta hur kyrkan är viktig för människor måste vi förstå 

vilka det är som utgör kyrkan. 

Svenska kyrkan ska enligt kyrkolagen vara en öppen folkkyrka och utgörs av de tillhöriga 

som bor inom församlingens gränser.4 Detta kallas territorialprincipen. Men vad innebär det att 

vara en territoriell folkkyrka i en ny tid? I uppsatsen studerar jag en aspekt av detta, genom att 

närma mig frågan vilka som egentligen utgör en församling inom Svenska kyrkan. 

En aspekt som komplicerar territorialprincipen är det så kallade vistelsebegreppet. 

Begreppet nämns i Kyrkoordning för Svenska kyrkan – med kommentarer och angränsande 

lagstiftning (2003, se kommentarerna till Kyrkoordningens (KO) andra kapitel §1).  

Kommentaren till KO har som syfte att förklara och utveckla KO:s bestämmelser. Enligt den 

tidigare kyrkolagen fick församlingarna endast tillgodose sina egna medlemmars behov. Detta 

har ändrats i och med den KO som antogs när kyrkans relation med staten förändrades. Den 

nya skrivningen innebär att församlingarna har ett ansvar för den kyrkliga verksamheten för 

alla de som vistas inom församlingens gränser, och inte endast de som är tillhöriga den specifika 

                                                
1 Svenska kyrkan (2017). Kyrkoordning 2017: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: 

Verbum 2 kap, §2. 
2 Svenska kyrkan & Edqvist, Gunnar (2003). Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och 

angränsande lagstiftning. Stockholm: Verbum. s. 53. 
3 Svenska kyrkans statistik Medlemmar i Svenska kyrkan 1972–2016 https://www.svenskakyrkan.se/statistik 
4 Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan. 
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lokalförsamlingen. 5 Församlingens grundläggande uppdrag är enligt KO ”att fira gudstjänst, 

bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Därtill sägs att: 

Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Det 

finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och 

begravningsgudstjänst.6 

Formuleringen ruckar på territorialförsamlingsprincipen och öppnar upp för att församlingen 

kan utgöra även personer som inte bor inom församlingen. Det kan gälla till exempel personer 

intagna på fängelser, på sjukhus eller personer som pendlar till församlingen för att arbeta eller 

studera. 

I och med att det blivit lättare att röra sig runt i landet samt att utbudet av olika verksamheter 

och gudstjänster ökat är det vanligare att församlingarna träffar på personer som inte tillhör den 

specifika lokalförsamlingen. I och med att det blivit vanligare att arbetspendla ökar andelen 

människor som vistas i en annan församling än den de bor i. Ett särskilt clearingsystem gör det 

nu möjligt att fritt välja kyrka för de kyrkliga handlingarna. Det är inte ovanligt att en bor och 

är tillhörig i en församling, har sitt hjärta i en annan och vistas nästan hela den vakna tiden i en 

tredje.  

Vistelseprincipen har alltså en bakgrund i en mer rörlig befolkning. Samtidigt väcker 

principen nya frågor om vem som egentligen utgör den kristna församlingen på en ort. Är det 

de som har anställning eller ett uppdrag? Är det de tillhöriga som betalar kyrkoavgiften? Eller 

är det de som på söndagsförmiddagen samlas till gudstjänst och som inte alls nödvändigtvis 

måste vara bosatta på orten? Kan de här olika modellerna av församling samexistera inom 

samma församling? Frågor som dessa vill jag belysa med hjälp av en fallstudie där jag 

undersöker Norrbärke församling i Västerås stift.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Med den här uppsatsen vill jag visa hur folkkyrkotanken och territorialkyrkan ger sig tillkänna 

i en av Svenska kyrkans församlingar i början av 2000-talet. Syftet är att undersöka vilka som 

                                                
5 Svenska kyrkan & Edqvist, Gunnar (2003). Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och 

angränsande lagstiftning. Stockholm: Verbum. s. 53. 
6 Svenska kyrkan (2017). Kyrkoordning 2017: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: 

Verbum Andra avd. 2 kap §1. 
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i praktiken räknas till församlingen och hur detta relaterar till församlingens självförståelse så 

som den uttrycks av enskilda medarbetare och i officiella dokument.  

Uppsatsen är skriven inom kyrkovetenskapen och vill utforska en grundläggande fråga om 

den kristna församlingen, nämligen vem som tillhör den. I första hand avser frågan inte den 

formella tillhörigheten, som är reglerad i KO, snarare avser den vilka som praktiskt räknas in i 

församlingen. Studien är explorativ och utgår från frågeställningen: Vem räknas i praktiken till 

församlingen? Jag kommer särskilt att fokusera på spänningar mellan olika församlingssyner 

som blir tydliga i materialet. 

Den församling jag valt att undersöka är Norrbärke församling i Västerås stift. Med ett stort 

antal arbetspendlare och ett ökande flyktingmottagande är Norrbärke församling ett intressant 

exempel på hur vistelsebegreppet kan påverka församlingssynen. Ytterligare ett skäl till att jag 

valt att undersöka just Norrbärke församling är att jag redan innan studiens början har ett stort 

kontaktnät i församlingen som underlättat mitt arbete avsevärt. Jag har själv bott i församlingen 

och är döpt och konfirmerad i församlingens kyrka, jag har också varit med i flera av 

församlingens verksamheter som barn och ungdom. I den här studien har jag medvetet arbetat 

med att lägga av mig mycket av min egen förförståelse av församlingen och upptäcka 

församlingen igen. I de intervjuer jag genomfört har jag sökt upp personer jag tidigare inte haft 

nära kontakt med, i syfte att skapa någon form av distans. Samtidigt har min förförståelse 

positivt fungerat som ett redskap att jämföra med utifrån det jag observerat i det material jag 

arbetat med. På så vis har min kunskap om församlingen satts på prov, samtidigt som den 

fördjupats genom uppsatsen. 

1.2 Tidigare forskning 

Min uppsats knyter an till den forskning som finns om folkkyrkan i Sverige, historiskt, 

teologiskt och kyrkovetenskapligt. Mer precist knyter den an till vissa arbeten som gjorts 

specifikt om församlingsidentitet och tillhörighet. Jag kommer här inte kunna göra en 

heltäckande översikt, utan begränsar mig till några av de studier som ligger mitt område 

närmast.  

Den första forskare jag vill nämna är Thomas Ekstrand som genom ett systematisk-teologiskt 

perspektiv uppmärksammat folkkyrkotanken. Thomas Ekstrands forskning Folkkyrkans 

gränser (2002) belyser folkkyrkan utifrån ett historiskt och problembaserat perspektiv. Syftet 

är att ”bidra till förståelsen av Svenska kyrkans teologiska identitet som folkkyrka”. Ekstrand 

analyserar material från olika forskare som yttrat sig gällande relationsförändringen 2000 och 
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relaterar det till teologiska försök att skapa en folkkyrkotanke som kan vara av intresse för 

2000-talets kyrka. Ekstrand menar att en måste förstå det svenska pluralistiska samhället idag 

för att skapa en fullgod folkkyrkotanke som kan gälla idag.7 Ekstrand gör en tydlig skillnad 

mellan Billing och Eklunds folkkyrkotanke där Billing formulerade en mer individorienterad 

folkkyrkotanke och Eklund förespråkade en mer kollektivorienterad folkkyrka. Ekstrands mål 

med undersökningen är att den ska lämna ett bidrag till framtida reflektion om Svenska kyrkans 

uppgift i det svenska samhället. Ekstrand använder sig av Avery Dulles modeller av kyrkan för 

att visa på hur kyrkan som nådemedelsinstitution har ett ansvar att nå alla människor och 

förmedla budskapet om guds nåd och syndernas förlåtelse.8 

En historiker som ägnat folkkyrkan stor uppmärksamhet är Sven Thidevall som i sin 

avhandling Kampen om folkkyrkan från 2000 analyserar den biskopsmotion som lämnades in 

till kyrkomötet 1929 och som yrkade på att kyrkan skulle få större frihet gentemot staten. 

Motionen syftade också till att kyrkan skulle få en tydligare folkkyrkoprägel och inte i samma 

utsträckning vara en statlig instans. Thidevall menar att samtidigt som socialdemokratin växte 

sig stark och styrde i Sverige fanns det bara rum för en folkkyrkotanke och den skulle 

överensstämma med socialdemokratins idéer.9 Sven Thidevalls bok Folkkyrkans tid, 

Församlingsinstruktionerna berättar (2005) ligger väldigt nära den studie jag nu företar mig. 

Jag ser Thidevalls studie som ett slags ramverk, vars utgångspunkter och slutsatser tjänar som 

ett fundament jag bygger min uppsats på. Ett av Thidevalls syften med studien är att den ska 

”vara en del av den fortsatta reflektionen över hur kyrkans uppdrag ska omsättas i konkret 

församlingsarbete i den omvärld som församlingarna har att verka i”.10 Thidevall utgår från 

tanken om Svenska kyrkan som en folkkyrka och frågar sig huruvida de definitioner och 

spörsmål som t.ex. Einar Billing framställde under början på 1900-talet än idag är aktuella. 

Rapporten har en samtidshistorisk inriktning där samtiden analyseras utifrån historien samt 

blickar mot församlingarnas framtid. Rapporten är uppdelad i tre delar, i den första analyserar 

Thidevall församlingarnas omvärldsanalyser. I den andra delen analyserar han församlingarnas 

beskrivning av församlingens uppdrag att fira gudstjänst, undervisa, bedriva diakoni samt 

missionera samt församlingarnas syn på dess tillgångar och anställda. I den tredje delen 

                                                
7  Ekstrand, Thomas (2002). Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri 

folkkyrka. Stockholm: Verbums. s. 137. 
8 Ekstrand, Thomas (2002). Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri 

folkkyrka. Stockholm: Verbums. s. 134-135. 
9 Thidevall, Sven (2000). Kampen om folkkyrkan: ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932 = The 

theology of the folk church : the struggle over national identity : the fate of a folk church reform programme 

1928-1932. [Ny utg.] Stockholm: Verbum. 
10 Thidevall, Sven (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Järlåsa: Ordbruket i samarbete 

med Stockholms stift och Sensus studieförbund s. 68. 
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analyserar Thidevall dagens folkkyrka utifrån de tidigare analyserade 

församlingsinstruktionerna samt visar på några utmaningar församlingarna framgent står 

inför.11 Thidevalls studie gjordes i början på 2000-talet som ett instrument för att se hur 

församlingarna hanterat relationsförändringen med staten 2000. Här visar Thidevall på 

gemensamma farhågor och utmaningar församlingarna står inför. Till exempel hur 

församlingen ska förhålla sig till att inte längre vara en del av den kommunala sfären i 

samhället, samt hur man ska jobba för att nå ut med det kristna budskapet. Thidevall diskuterar 

Stockholms stifts församlingars önskan om att finnas till för ”alla” och menar att en sådan 

hållning har stöd i KO. Däremot menar Thidevall att en sådan hållning kan innebära problem 

för församlingarna då långt ifrån alla vill omfattas av Svenska kyrkan och många är tillhöriga 

utan att vara aktiva i församlingen. Tidigare dimensionerades församlingarnas verksamheter för 

att innefatta ”alla”, vilket inte längre görs och det är möjligt att se en klyfta mellan 

ambitionsnivån och dimensioneringen av verksamheten. 12 Folkkyrkotänkandet kan vara en 

anledning till varför församlingar fortfarande vill nå ut till ”alla” och längtan att få nå ut till alla 

kan vara en stor drivkraft för församlingarna. Thidevall har i sin rapport uppmärksammat 

påståendet att ”hela församlingen har varit delaktig i arbetet med instruktionen”. Detta är ett 

tämligen märkligt påstående och det låter som att tiotusentals människor varit delaktiga i 

arbetet, de flesta inom församlingens gränser är antagligen omedvetna om 

församlingsinstruktionen.13 

Thidevalls tidigare rapport När kartan inte längre stämmer- Svenska kyrkans församlingar 

i ett samtidshistoriskt perspektiv, från 2003 har som syfte att: ”göra en kartläggning och analys 

av den nya situationen för Svenska kyrkans församlingar efter år 2000, som innebär att 

församlingarna har fått väsentligt utökade möjligheter att agera inom områdena diakoni, 

undervisning och mission.”14 Thidevall söker här visa på lokalförsamlingarnas situationer efter 

relationsförändringen mellan kyrka och stat  2000, efter det att församlingarna förlorat sin status 

som kommuner, men också de olika utmaningar församlingarnas omvärld bjuder. Studien är 

explorativ och fungerar som hypotesgenererande snarare än hypotesprövande.15 Thidevall har 

                                                
11 Thidevall, Sven (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Järlåsa: Ordbruket i samarbete 

med Stockholms stift och Sensus studieförbund s. 69. 
12 Thidevall, Sven (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Järlåsa: Ordbruket i samarbete 

med Stockholms stift och Sensus studieförbund s. 85. 
13 Thidevall, Sven (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Järlåsa: Ordbruket i samarbete 

med Stockholms stift och Sensus studieförbund s. 86. 
14 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 7. 
15 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 7. 
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i den här studien undersökt Västanfors och Västervåla församlingars pastorat i Fagersta 

kommun som är grannförsamling till Norrbärke församling som jag valt att undersöka. Förutom 

Västanfors-Västervåla undersöker Thidevall också Gustavsberg-Ingarö i Värmdö kommun.16 

Thidevall diskuterar kort vilket folk som ingår i folkkyrkan utifrån samhällets utmaningar, till 

exempel ökat flyktingmottagande och ökad segregation, liksom att Svenska kyrkan använts 

som grogrund för främlingsfientliga rörelser. Thidevall vänder sig mot försök att ”se Svenska 

kyrkan som ett reservat för etniska svenskar”.17 Under rubriken ”Invandrare och svenskar” 

skriver Thidevall att de båda kommunerna har en historia av att ta emot invandrare av olika de 

slag. I Värmdö har det framförallt handlat om arbetskraftsinvandring då kommunen varit 

negativ till att ta emot flyktingar. På grund av socioekonomiska skäl flyttar inte lika många in 

till orten då priset för bostäder är väldigt högt. Detta innebär att endast de som har råd att betala 

kan flytta till Värmdö. Till Fagersta har många invandrare flyttat, men där står kommunen inför 

problemet med ökad segregation till följd av detta.18 Ett annat perspektiv är att kyrkan många 

gånger vänder sig till sina likasinnade och Thidevall frågar om kyrkan är en plats för 

medelklassen och dess ”normala” problem, om så är fallet menar Thidevall att kyrkan riskerar 

tappa evangeliets nedanifrån perspektiv.19  

En tredje forskare är Jonas Ideström som arbetat utifrån ett kyrkovetenskapligt perspektiv 

med speciellt fokus på frågor som rör förhållandet mellan kyrka och bygd, kyrklig identitet och 

självförståelse. Ideström har med sin doktorsavhandling Lokal kyrklig identitet – En studie av 

implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg undersökt en 

lokalförsamlings identitet. Syftet med avhandlingen är tvådelat, dels att undersöka 

Flemingsbergs församlings identitet, dels att skapa en solid teori och metod för ett fortsatt 

studium av lokalförsamlingar. Ideström frågar sig i inledningen av avhandlingen, utifrån ett 

intervjusvar från en förtroendevald i Flemingsbergs församling, vilka som utgör kyrkan, vilka 

som kan tänkas vara ”vi”.20 De här frågorna är i mångt och mycket de samma som jag ställer 

mig och önskar svara på med den här uppsatsen.  

                                                
16 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 12–13. 
17 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 117. 
18 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 61. 
19 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s.  116. 
20 Ideström, Jonas (2009). Lokal kyrklig identitet: en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan 

i Flemingsberg = Local church identity : a study of implicit ecclesiology with the example of the Church of 

Sweden in Flemingsberg. Skellefteå: Artos & Norma s. 11. 
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Det som skiljer min uppsats från ovan nämnda forskning är att jag inte riktar in mig på 

identitetsfrågorna generellt, snarare ligger vistelsebegreppet i fokus för den här uppsatsen. Som 

jag visar på i metodkapitlet kommer jag delvis använda mig av samma metod som Ideström 

använt sig av i sitt ecklesiologiska fältstudium. Ideström fokuserar på några identiteter i den 

sociala kroppen som är församlingen som går att finna i Flemingsbergs församling, till exempel 

anställd personal och den geografiska församlingsavgränsningen. Ideström visar på att vissa 

verksamheter inte begränsas av den geografiska indelningen. Som ett exempel nämns den 

svensk-finska verksamheten. De som är ansvariga för den svensk-finska verksamheten finns i 

Flemingsberg, men verksamhetens gränser slutar inte vid församlingens utan innefattar hela 

samfälligheten.21  

 Jonas Ideströms senare bok, Spåren i snön, Att vara kyrka i norrländska glesbygder, är en 

studie som undersöker lokalförsamlingar och hur de tar sig uttryck i sin samtid. Syftet är att 

visa på hur teologi och personlig tro tar sig uttryck i det som Ideström kallar täta vävar av 

relationer.22  Boken ska kunna fungera som ett exempel på hur en kan närma sig kyrkan i 

praktiken och visa på några teologiska förhållningssätt församlingar kan använda för att tolka 

den kontext kyrkan vistas i.23  Ideström kombinerar etnografisk och teologisk metod för att visa 

på hur kyrkan praktiskt framträder i världen. Detta för att kyrkans praktiska uttryck i sig kan 

förstås som uttryck för teoretiska föreställningar om vad kyrkan är. Den teoretiska teologin i 

sin tur formas alltid utifrån ett visst praktiskt sammanhang. Kyrkan ställs inför sammanhang 

som gör att kyrkan måste teoretiskt analysera sin omvärld och praktiskt handla utifrån den. Det 

går alltså inte att tydligt skilja kyrkan i teorin från kyrkan i praktiken.24  Ideström menar, med 

hjälp av teologen Harald Hegstad, att kyrkan inte heller kan skiljas i å ena sidan en osynlig, 

ideal, och å andra sidan en synlig, praktisk, kyrka. Istället söker Ideström att ”förstå kyrkan, så 

som den framträder i all sin begränsning och världslighet, som uttryck för Kristi kyrka i 

världen.”25 

Ideström har också publicerat en forskningsöversikt över forskning om folkkyrkotanken 

under 2000-talet. Ideström tar sig an forskningen först historiskt och därefter teologiskt i 

samtiden och avslutar med några sammanfattande reflektioner. Gemensamt visar de refererade 

teologerna på möjligheter att problematisera och omforma de rådande ecklesiologiska 

                                                
21 Ideström, Jonas (2009). Lokal kyrklig identitet: en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan 

i Flemingsberg = Local church identity : a study of implicit ecclesiology with the example of the Church of 

Sweden in Flemingsberg. Skellefteå: Artos & Norma s. 208. 
22 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos s. 13. 
23 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Arto ss. 17. 
24 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos s. 19. 
25 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos s. 22. 



9 

grundtankarna. Ideström menar att folkkyrkotanken formulerades i polemik mot någonting som 

inte längre är giltigt, därför måste folkkyrkotanken omdanas.26 Ett exempel kan vara att använda 

sig av ett queer-perspektiv och på så sätt visa hur kyrkans sociala gemenskap kan förändras i 

grunden och öppna upp nya vägar för att förstå det kristna livet.27  

Syftet med min uppsats knyter an till den ovan nämnda forskningen. Den lucka jag vill fylla 

handlar om territorialförsamlingen och vistelsebegreppet. Den ovan nämnda forskningen 

studerar folkkyrkans och lokalförsamlingarnas roll och identitet efter relationsförändringen 

mellan kyrkan och staten. Den visar på utmaningar och problem församlingarna står inför. Den 

utmaning jag vill fördjupa mig i handlar om spänningen mellan territorialförsamlingsprincipen 

och församlingarnas uppdrag att ansvara för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas inom 

församlingen. Att undersöka hur en församling praktiskt handskas med utmaningen att vara en 

territorialförsamling och samtidigt finnas för de som vistas inom församlingens gränser har, så 

vitt jag kunnat finna, inte gjorts tidigare. 

1.3 Teori och Metod 

Församlingsbegreppet är centralt för den här uppsatsen då det är en konkret församling jag 

undersöker för att svara på frågan vem som i praktiken räknas till församlingen. Därför kommer 

jag här söka visa på den komplexitet som finns kring begreppet församling, för att landa i hur 

jag vill närma mig begreppet. Jag kommer utgå från KO:s definition av vad en församling är, 

för att sedan, med hjälp av några nutida försök att utreda frågan, visa på den problematik jag 

vill studera. 

I KO:s inledningstext till andra avdelningen definieras vad en församling är.  

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom 

kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 

utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, 

en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt 

annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.  

Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar som pastorala områden. 

Församlingen är samtidigt en gemenskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan och är 

                                                
26 Ideström, Jonas (2012). Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar: en översikt av studier under 2000-talet. 

Uppsala: Svenska kyrkan s. 36. 
27 Ideström, Jonas (2012). Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar: en översikt av studier under 2000-talet. 

Uppsala: Svenska kyrkan s. 28. 
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bosatta inom församlingens område. Det finns även icke-territoriella församlingar. Flera 

församlingar kan samverka i ett pastorat.  

Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som 

trossamfund. Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i 

församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens 

grundläggande uppgift blir utförd. Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller 

vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära. För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd 

som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.  

Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och särskilt 

de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den demokratiska organisationen som av 

ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdragen inom kyrkans vigningstjänst. Det är inte 

två helt skilda former av ansvar. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har 

tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att 

förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska 

beslutsfattandet och för besluten. 

Det är tydligt att KO brottas med att bestämma vilka som utgör församlingen och vilka som 

har ett ansvar för församlingen. Det är alla de döpta som bor inom församlingens gränser som 

ansvarar för att uppdraget blir utfört. Dessutom har församlingen vissa personer som mer tydligt 

har ett ansvar för organisationen, t.ex. de som vigs till tjänst i kyrkan eller bär ett 

förtroendeuppdrag.  

Enligt KO har alla som tillhör församlingen, antingen som förtroendevalda, anställda eller 

tillhöriga, ett gemensamt ansvar för att församlingens uppdrag blir utfört. Men hur ser det ut i 

praktiken, och vilka är det som förväntas ta ansvar för uppdraget? Det är möjligt att 

problematisera KO:s förståelse av församling och visa på att det finns olika förståelser av 

församling är. I KO går att finna åtminstone tre definitioner på vad som avses med en 

församling. Församlingen kan avse de som bor inom ett visst avgränsat område, eller 

gemenskapen av kyrkotillhöriga inom det geografiska området eller de som träffas för att fira 

gudstjänst.28 Den ökade rörligheten och församlingarnas mer tydliga profilering har medfört att 

församlingsgränserna inte äger samma auktoritet som de tidigare gjort. Många kan åka långväga 

för att vara del i en gudstjänstfirande församling.29 Församlingsbegreppet kan också användas 

på flera olika sätt samtidigt för att referera till samma organisation, till exempel kan det hänvisa 

                                                
28 Edgardh, Ninna (2010). Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008. Lund: Arcus s. 68. 
29 Edgardh, Ninna (2010). Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008. Lund: Arcus s. 68–69. 
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till den lokala kyrkan som organisation, eller den kristna gemenskapen som finns lokalt, eller 

ett angivet geografiskt område. 30 Många gånger går dessa definitioner ihop med varandra, 

vilket i sig komplicerar förståelsen av församling än mer. Att prata om församling kan innebära 

att man menar församlingen som de anställda, i nästa mening kan man prata om församlingen 

som de som firar gudstjänst tillsammans. I mångt och mycket är det samma personer som ingår 

i dessa två församlingssyner, men vid olika tillfällen. 

Principen med territorialförsamlingar kan räknas tillbaka till 1100-talet genom landets 

uppdelning i socknar, denna indelning har fram till 2000-talet i stort varit densamma. Innan 

1862 gjordes ingen åtskillnad mellan andligt och världsligt i socknarna, men efter 1862 

splittrades sockenstämman i två delar. Det resulterade i en borgerlig och en kyrklig stämma.31 

Under 2000 talet har ledamöter av kyrkomötet motionerat för att medlemmar fritt ska kunna 

välja vilken församling de ska tillhöra. I en av dessa motioner till kyrkomötet 2013 skriver Britt 

Louise Agrell (FiSK) m.fl. att frågan tidigare varit uppe för debatt, men att den då avslagits 

bland annat på grund av svårigheter att reglera kyrkoavgiften. Agrell menar nu att i och med att 

möjligheten öppnats (genom strukturreformen 1 januari 2014) att tillhöra ett församlingsråd i 

en församling inom ett pastorat som man inte formellt tillhör, bör också möjligheten att fritt 

välja vilken församling man ska tillhöra utredas.32 Motionen avslogs och i betänkandet från 

Organisationsutskottet hänvisar man till Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan där det finns 

tydliga former för hur församlingarnas organisation ska se ut och att församlingen är en lokal 

enhet av de som tillhör Svenska kyrkan samt bor inom församlingens gränser. Detta innebär att 

den så kallade territorialprincipen tillämpas.33 Att öppna upp för möjligheten att tillhöra ett 

församlingsråd i en församling inom ett pastorat som man inte formellt tillhör kan anses som 

ett steg bort från territorialprincipen, trots detta anser Organisationsutskottet att 

territorialprincipen fortsatt ska råda gällande församlingstillhörighet. Frågan väcks alltså med 

ny tydlighet i början av 2000-talet huruvida det fortfarande är rimligt att hålla fast vid 

territorialförsamlingsprincipen, eller om det finns bättre organisationsformer som skulle passa 

Svenska kyrkan bättre. 

Territorialförsamlingsprincipen har luckrats upp ytterligare i och med vistelsebegreppet, 

som innebär att församlingen har ett ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas 

inom församlingens gränser, vilket kan tolkas gälla även de som inte är medlemmar i Svenska 

                                                
30 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos s. 15. 
31Bexell, Oloph (2003). Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Stockholm: Verbum 

i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråds. 19. 
32 Motion kyrkomötet 2013 Motion 2013:41 Britt Louise Agrell (FiSK) M.fl. 
33 Organisationsutskottets betänkande 2013:10. 
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kyrkan. Det är alltså möjligt att själv välja var man t.ex. ska fira gudstjänst eller delta i kyrkans 

verksamheter, vilket kan ses som en framväxande praxis som blivit stadfäst i kyrkoordningen. 

Detta ställer territorialförsamlingsprincipen på ända, inte längre är det självklart att 

församlingen utgörs av endast de som är kyrkotillhöriga och folkbokförda inom församlingens 

gränser.  

Jag använder vistelsebegreppet som ett redskap för att undersöka vilka det är som tillhör en 

församling, detta då vistelsebegreppet ruckar på territorialförsamlingsprincipen.  

Svenska kyrkan är enligt svensk lagstiftning en folkkyrka.34 Jag vill här belysa den historiska 

dimensionen av folkkyrkotankens uppkomst och utformning. Einar Billing var en av de 

tongivande teologerna som under början av 1900-talet bidrog till att forma det 

folkkyrkotänkande som präglat Svenska kyrkan. Något som för Billing var självklart var att alla 

som var boende i Sverige tillhörde kyrkan. Därför kunde församlingsprästen nå ut till alla som 

bodde inom församlingens gränser för att förmedla det kristna budskapet. I och med detta var 

det också mer eller mindre självklart att den Svenska kyrkan var en folkkyrka. Gud är i Billings 

folkkyrkotanke kyrkans subjekt och Guds nåd föregår tron. Kyrkan strävar efter att nå ut med 

budskapet om syndernas förlåtelse till hela folket som lever inom Sveriges gränser, och därför 

är den Svenska kyrkan, enligt Billing, en folkkyrka.35 Billing försvarade territorialkyrkan från 

anklagelser från frikyrkligt håll om att kyrkan endast var en statsapparat som upphört med sitt 

uppdrag som kyrka. Billing menade att detta var att se på kyrkan endast utifrån och att det 

övergripande uppdraget den territoriella folkkyrkan hade var att nå ut med evangeliet till 

folket.36 

Thidevalls rapport, som jag nämnt ovan, har inspirerat mig till att formulera min 

forskningsfråga och genomgången av den tidigare forskningen har visat på ytterligare 

dimensioner av min forskningsfråga. Till exempel hur församlingen förstår sig själv utifrån sin 

egna verksamhet och vilka församlingen vänder sig till. 

Just tanken om att vilja nå ut till alla och vara öppen för alla är orealistisk ur både ekonomisk 

och logistisk mening. Därför är det intressant att undersöka vilka som är församlingen i 

praktiken, vilka det är församlingen faktiskt når ut till. Detta väcker frågan om vilka som är 

hela församlingen. Hur många människor har osynliggjorts innan man kan tala om ”alla” eller 

hela församlingen? Är det de förtroendevalda och de anställda som är hela församlingen? 

                                                
34 Lag (SFS 1998:1591) om Svenska kyrkan. 
35 Ekstrand, Thomas (2002). Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri 

folkkyrka. Stockholm: Verbums.  s. 78. 
36 Billing, Einar (1963). Den svenska folkkyrkan. 2. uppl. Stockholm: Diakonistyr. s. 51–52. 
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Räknas även de som vistas i församlingen på dagtid in i hela församlingen? 

Territorialförsamlingsprincipen gör det lätt att definiera vilka som ingår i församlingen, det är 

de som bor inom församlingens gränser och som tillhör kyrkan. Det Thidevall visar på är att i 

och med vistelsebegreppet luckras församlingsgränserna upp och den fria rörligheten innebär 

att församlingarna behöver förhålla sig till att personer åker över församlingsgränserna för att 

fira gudstjänst. I och med vistelsebegreppet framträder en annan förståelse av vilken 

församlingen är och vilket ansvar den har för de människor som inte tillhör just den 

territorialförsamlingen. 

 För att problematisera detta med kyrkotillhörighet och folkkyrkan vill jag visa på ett 

exempel från Bo Håkanssons avhandling Vardagens kyrka. Här diskuterar Håkansson Gustaf 

Wingrens kyrkosyn utifrån vem som tillhör kyrkan och visar på att detta varit och fortfarande 

är ett komplicerat tema. Wingren förkastade, i slutet av 1980-talet, debatten om huruvida dopet 

skulle fastare kopplas till kyrkotillhörighet eller om medlemskap utan dop skulle kunna 

accepteras. Wingren menar att dopet blir en slags gränsdragning, vilket leder till att de som 

saknar, med Wingrens ord, ”döptheten”, hålls utanför gemenskapen. En del av folket lämnas 

därför utanför kyrkan, vilket leder till att Svenska kyrkan kan jämföras med frikyrkorna där 

tron är medlemsgrundande. Detta, som jag visat ovan, vände sig Einar Billing mot. Wingren 

menade att dopet inte ska vara ett krav för medlemskap i kyrkan men att det ska avkrävas de 

som vill vara valbara till kyrkans förtroendeposter. Wingren förespråkade en ordning där 

barndop kan vara en väg för barn att bli medlemmar, men att det samtidigt ska vara möjligt att 

vara medlem för att senare besluta sig för att låta sig döpas. Den här ordningen är snarlik den 

ordning Svenska kyrkan antog gällande dop och medlemskap, även om kyrkan samtidigt är 

tydlig med grundprincipen att dopet är grunden för medlemskap. 37  

Som jag nämnt ovan är frågan om dopet som enda vägen till kyrkotillhörighet problematisk. 

En fråga som inte var aktuell för Wingren men som idag blivit aktuell är den om personer som 

döpts i ett annat kristet samfund men som bor och vistas inom församlingen och dess 

verksamhet.  

Sammanfattningsvis har jag ovan visat på några olika förståelser av församling som lever 

parallellt inom Svenska kyrkan idag. Församling kan förstås:  

• som alla de kyrkotillhöriga inom församlingens geografiska område,  

                                                
37 Håkansson, Bo (2001). Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid = A church for 

every day : the ecclesiology of Gustaf Wingren and the future of the national church (the "folk church"). Diss. 

Lund : Univ., 2001 s. 104. 
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• som alla som permanent eller tillfällig vistas inom församlingens gränser, oavsett 

kyrkotillhörighet,  

• som de anställda,  

• som den gudstjänstfirande församlingen,  

• som de som är aktiva i församlingens verksamheter oavsett bostadsort.  

• som är döpta i området, oavsett kyrkotillhörighet. 

 

Analysen söker efter dessa förståelser av församling, samtidigt är jag öppen för att det kan 

dyka upp andra förståelser i det material jag samlat. Som jag nämnt tidigare har forskning om 

församlingar genomförts, men då med ett identitetsfokus. Mitt fokus är att utifrån 

vistelsebegreppet undersöka en församling för att se vem som är församlingen, utifrån de 

självförståelser som går att finna hos församlingen. Detta är intressant då vistelsebegreppet 

öppnat upp definitionen av vad en församling är och vilken roll den har i Svenska kyrkan. 

Territorialförsamlingen är inte längre förstahandsvalet för många människor och många yrkar 

på att den territoriala indelningen ska överges och att det ska vara fritt fram att själv välja vilken 

församling man ska tillhöra. Jag vill visa på vad vistelsebegreppet betyder för församlingen, 

vilket ansvar församlingen förväntas ta samt hur församlingen uppfattar sitt uppdrag. Hur 

jobbar församlingen med den dubbla ansvarslinjen? Vilka är kyrkans subjekt och vilka är 

kyrkans objekt? De problem jag här tecknat gällande församlingsbegreppet, är en utgångspunkt 

för min studie, som syftar till att utforska hur dessa och eventuellt andra förståelser av 

församlingen kan ta sig uttryck i praktiken. Vilka är det som utgör församlingen Norrbärke 

församling? Vilka är det som ansvarar för församlingens uppdrag i praktiken?   

Den folkkyrkotanke Billing formulerade i början av 1900-talet är svår att tillämpa på dagens 

kyrka då långt ifrån alla är tillhöriga och då den religiösa spelplanen öppnats upp för långt fler 

samfund än bara kristna. Svenska kyrkan är fortfarande en folkkyrka där uppdraget är att 

förmedla syndernas förlåtelse och Guds nåd till alla som bor i Sverige. På så vis äger Billings 

idéer om territorialkyrkan fortfarande auktoritet i det att kyrkan finns över hela landet och inte 

endast där det finns grupper av troende. För Billing var det självklart att alla var kyrkotillhöriga, 

men den relationen till folket har förändrats och kyrkan måste hitta nya vägar att nå ut med 

budskapet om Jesus Kristus till folket.  

Då jag undersöker en konkret församling är jag tvungen att använda ordet församling i min 

analys. I mitt eget analysspråk kommer jag förstå församling som en del av Svenska kyrkan 
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som framträder lokalt på en viss ort. Jag kommer undersöka församlingssynen hos de som 

framträder som församlingens officiella representanter i form av anställda och förtroendevalda. 

Den metod som använts till den här uppsatsen har hämtats från Jonas Ideströms ovan nämnda 

avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska 

kyrkan i Flemingsberg. Ideström vill utforma en teori och metod som kan användas för forskare 

att undersöka lokalförsamlingar.  Jag menar att den metod Ideström använder ger ett bra verktyg 

för att utforska en församling för att sedan göra en mer heltäckande analys av en församlings 

identitet. Ideström menar att det genom att visa på olika aspekter av en församling, och hur de 

hänger ihop med varandra, är möjligt att säga någonting om en lokalförsamlings identitet. Det 

är däremot inte möjligt att beskriva en församlings identitet endast från ett utifrånperspektiv, 

utan det krävs också att församlingens egen självbild beaktas. Därför krävs det att forskaren 

träffar representanter för församlingen och samtalar med den för att inte isolera den från sitt 

sammanhang.38 Ideströms avhandling är en ecklesiologisk fältstudie där Ideström följt 

församlingen under lång tid. De moment som Ideströms fältstudie innefattat har varit 

deltagande och närvarande observationer, intervjuer och insamling av skriftligt material. 

Källmaterialet till den här uppsatsen utgår ifrån samma moment som Ideström använt sig av, 

om än i något mindre skala. Det begränsade omfånget och tidsutrymmet som en D-uppsats 

medger, innebär att metoden för uppsatsen i princip följer Ideström, men i något förenklad och 

förkortad variant. Nedan kommer jag diskutera källmaterialet och redogöra för hur det kommer 

användas. 

1.5 Material  

Jag kommer att arbeta med flera typer av källmaterial i uppsatsen. Till att börja med kommer 

jag att beskriva församlingen geografiskt och i fråga om befolkningsstruktur och näringsliv med 

hjälp av material från Smedjebackens kommun och Statistiska centralbyrån (SCB). 

För att beskriva församlingens självbild och verksamhet använder jag mig av församlingens 

egna självbeskrivningar och informationsmaterial. Ett viktigt material utgörs av 

församlingsinstruktionen, som antogs av kyrkofullmäktige 8/6–2016. En 

församlingsinstruktion är ett dokument församlingarna själva författar och som sedan antas av 

                                                
38 Ideström, Jonas (2009). Lokal kyrklig identitet: en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan 

i Flemingsberg = Local church identity : a study of implicit ecclesiology with the example of the Church of 

Sweden in Flemingsberg. Skellefteå: Artos & Norma s. 77. 
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domkapitlet i respektive stift.39 Framförallt är instruktionens omvärldsanalys intressant då den 

beskriver hur församlingen uppfattar det samhälle där den befinner sig. 

Församlingsinstruktionen ger också viktiga uppgifter om församlingens självbild. 

Jag kommer att söka efter ytterligare spår av församlingens självbild, så som den ter sig 

utifrån de förtroendevaldas perspektiv, i form av kyrkoråds- och kyrkofullmäktigeprotokoll från 

juni 2016 till juni 2017, det vill säga under den period som församlingsinstruktionen varit 

gällande. 

Jag kommer vidare att hämta material från församlingens hemsida, med utgångspunkt i vad 

det säger om hur församlingen uppfattar sig själv. Jag kommer också att samla broschyrer, 

affischer och gudstjänstagendor som visar på aspekter av församlingens självbild.  Många 

församlingar har någon form av församlingsblad som ges ut med jämna mellanrum. Något 

sådan finns dock inte i Norrbärke församling. 

Det nämnda skriftliga källmaterialet kommer utgöra en del av mitt primärmaterial. Utöver 

detta har jag genomfört deltagande och närvarande observationer samt tre intervjuer. Detta 

källmaterial finns arkiverat hos författaren i form av anteckningar och delvis transkriberade 

intervjuer. 

Intervjuerna genomförde jag efter att jag läst in mig på församlingens situation. Syftet med 

intervjuerna var att nå en mer nyanserad förståelse av Norrbärke församlings självförståelse. 

När det gäller observationerna väljer jag likt Ideström att skilja på deltagande observationer och 

närvarande observationer då de skiljer sig mycket i fråga av min egen utgångspunkt till 

observationen.40  Vid en gudstjänst kan forskaren till exempel vara deltagande, sjunga psalmer, 

stämma in i bön osv, en sådan observation kan anses vara deltagande. Men ett medarbetarmöte 

där forskaren endast sitter med och observerar mötets fortskridande kan anses vara en 

närvarande observation. Jag har i den här studien använt mig av både deltagande observationer 

och närvarande observationer. Jag har deltagit vid en kvällsmässa samt närvarat vid ett 

ungdomsgruppsmöte.  

De som deltagit vid observationer, samtal eller intervjuer framträder i den här uppsatsen inte 

med namn, eftersom personens identitet inte är intressant utifrån studiens syfte. Med namngivna 

personer är det lätt att fastna vid den specifika personen som intervjuas. Mitt mål har snarare 

varit att finna svar på mina frågor utifrån de roller informanterna har i församlingen, som 

                                                
39 Svenska kyrkan (2017). Kyrkoordning 2017: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: 

Verbum 57 kap §5. 
40 Ideström, Jonas (2009). Lokal kyrklig identitet: en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan 

i Flemingsberg = Local church identity : a study of implicit ecclesiology with the example of the Church of 

Sweden in Flemingsberg. Skellefteå: Artos & Norma s. 81. 
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förtroendevald, anställd eller frivillig. Då är det intressant att visa på i vilket sammanhang ett 

samtal förts, till exempel vid ett syföreningsmöte, vid ungdomsgruppens veckoträff eller vid 

kyrkkaffet. Ett exempel kan vara, ”vid ett samtal med en anställd, i anslutning till församlingens 

veckomässa, nämns att…”. Genom att visa på skillnader eller likheter mellan hur olika delar av 

organisationen ser på församlingen är det möjligt att upptäcka spänningar inom församlingens 

organisation.  Då Norrbärke församling är en tämligen liten församling är det inte omöjligt att 

utifrån yrkestiteln identifiera informanterna, om man är bekant med församlingen. Detta menar 

jag inte är något problem då intervjuerna syftar till att visa på fakta om församlingen och inte 

informanternas upplevelser av församlingen.  

Inför arbetet med den här uppsatsen har jag gjort några etiska överväganden. Jag har varit 

tydlig med att intervjuerna är frivilliga och på vilket sätt informanternas medverkan kommer 

att användas i den här uppsatsen. Det har tydligt framgått att informanterna inte nämns vid 

namn, utan jag har i samråd med informanterna kommit fram till att de framträder med 

yrkestitel. Jag har också sökt informanternas godkännande allt eftersom arbetet med uppsatsen 

framskridit, detta har skett genom att jag mailat mitt material till informanterna och bett om 

godkännande. Informanterna har informerats om att uppsatsen kommer publiceras i en 

uppsatsdatabas där den här uppsatsen kommer vara sökbar, detta har informanterna lämnat 

samtycke till. Samtalen har spelats in och till viss del transkriberats. Inspelningarna och det 

transkriberade materialet kommer att arkiveras digitalt hos författaren. Inga papperskopior 

finns. Anteckningar från intervjuerna är gjorda på dator och intervjuerna är inspelade med hjälp 

av en mobiltelefon. Det inspelade materialet och mina anteckningar kommer att förvaras på ett 

sådant sätt att det praktiskt taget är omöjligt att komma åt dem. Materialet kommer placeras på 

ett USB-minne för att sedan förvaras av mig, övriga kopior raderas. Allt material har inte 

transkriberats och det inspelade materialet används framförallt som en källkritisk säkerhet, där 

jag kan gå tillbaka och kontrollera mina anteckningar mot inspelningen.   

De observationer jag genomfört är vid en av Norrbärke församlings ungdomsträffar samt vid 

en veckomässa i församlingen. Jag har i god tid före observationerna förberett de ansvariga på 

att jag kommer närvara och i så stor utsträckning det varit möjligt förklarat vem jag är och vad 

min uppgift är. Dessutom har jag haft tillgång till församlingshemmet under en eftermiddag där 

jag observerat och samtalat med ett antal anställda som inte deltagit med intervjuer. Även dessa 

personer har varit införstådda i varför jag är där. Anteckningarna från observationerna hör till 

mitt material och förtecknas i referenslistan.  Här försöker jag finna församlingens identitet och 

hur församlingen själv väljer att beskriva sig. Det jag upptäckt i det skriftliga materialet, och 

vid de olika observationerna, har legat till grund för de frågor jag formulerat i intervjuerna med 
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företrädare för församlingen. De frågor jag formulerat är av sådan art att de ska fördjupa 

förståelsen av församlingens identitet. Mina frågor har inkluderat vilka de tillfrågade menar 

utgör församlingen, utifrån församlingsinstruktionens beskrivningar, utifrån arbetet med 

minoriteter och utifrån ett åldersperspektiv. Andra frågor har avsett att söka fakta där det funnits 

en lucka i det skriftliga materialet, till exempel information om någon verksamhet eller 

församlingens policys. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel två består av den explorativa studien av församlingen. Jag kommer i den explorativa 

studien att undersöka församlingens självförståelse utifrån sådant material församlingen själv 

författat eller står bakom. Detta för att upptäcka församlingen och för att bygga upp den kunskap 

som behövs för den fördjupade studien i kapitel tre. Med utgångspunkt i vistelsebegreppet 

kommer jag att söka svar på vem som är församlingen och vilka kriterier det kan tänkas finns 

för att räknas in i den. Till exempel kommer jag analysera församlingsinstruktionen, 

kyrkorådsprotokoll och material från församlingens hemsida.  

I det sista kapitlet sammanfattar jag det jag sett, både i skrift och vid samtal, gällande 

församlingens självförståelse. Jag ämnar visa på gemensamma drag i, men också spänningar 

mellan, olika självförståelser inom församlingen, så som de kommit till uttryck i skrift och i 

samtal. Detta för att svara på min frågeställning ”Vem räknas i praktiken till församlingen?”.  
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2 Explorativ studie av Norrbärke församling 

Kapitlet utgår från församlingsinstruktionen och andra relevanta dokument från församlingen. 

Jag har valt att tematisera de olika självförståelserna för att göra studien mer överskådlig. De 

tre teman som används är aktörskap, ålder och språk, etnicitet och tillgänglighet. Med temat 

aktörskap vill jag visa på hur olika roller, formella eller informella, tar sig uttryck i 

församlingens självförståelse. Temat ålder undersöker församlingen utifrån ett 

åldersperspektiv. Temat språk, etnicitet och tillgänglighet pekar på vilka som utgör 

församlingen utifrån etnisk tillhörighet, modersmål och församlingens beredskap för att möta 

personer med till exempel funktionshinder. Men först vill jag presentera församlingen och dess 

omgivande samhälle. 

 

2.1 Smedjebackens kommun och Norrbärke församling 

Smedjebackens kommun är präglad av bruksortens förutsättningar med ett starkt 

småföretagande med ca 780 mindre företag i kommunen, och flera idrottsföreningar och 

intresseföreningar inom kommunen.41 Smedjebackens kommun ligger i södra Dalarna och 

gränsar mot Västmanlands län och Örebro län. År 2016 fanns cirka 11 000 invånare i 

Smedjebackens kommun. Av dessa jobbade ca 2500 inom kommunen och nästan lika många 

pendlade ut för att jobba på annan ort, ungefär 700 personer pendlade in till kommunen.42  Inom 

församlingens gränser vistas alltså en delvis annan befolkning på dagtid än vad det gör på 

kvällstid. 

Församlingen har en liten minoritet finskspråkiga medlemmar som tillsammans med 

grannförsamlingarna delar på en finskspråkig komministertjänst.43  Församlingsinstruktionen 

redogör för att det finns mindre grupper nyanlända familjer i församlingen. Smedjebackens 

kommun har ett avtal med Ludvika kommun om att Ludvika kommun tar hand om de 

ensamkommande flyktingarna och Smedjebacken tar hand om familjerna.44 

Norrbärke församling är en församling med ca 5800 tillhöriga och utgör större delen av 

Smedjebackens kommun, den andra delen består av Söderbärke församling med ca 1900 

                                                
41 https://www.smedjebacken.se/naringsliv/foretagstodochradgivning.4.13aee2dd1259638d31880005889.html 

Hämtad 28/11–17 kl. 21.00. 
42 CSB http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2061&region2= . 
43 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 5. 
44 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 4. 

https://www.smedjebacken.se/naringsliv/foretagstodochradgivning.4.13aee2dd1259638d31880005889.html
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2061&region2
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tillhöriga.45 Kommunen är präglad av industrin och många har fortfarande sitt levebröd i 

stålverket på orten, även om den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren.  

Församlingen står inför utmaningen att anställa en ny kyrkoherde, vilket enligt 

församlingsinstruktionen ska följas av en revidering av församlingsinstruktionen. Detta ska 

även göras efter ny mandatperiod för de förtroendevalda. I september 2017 hölls kyrkoval och 

nya förtroendevalda har valts till församling, stift och kyrkomöte. Detta innebär att 

församlingen står inför en revidering av den församlingsinstruktion jag i den här uppsatsen 

utgått ifrån. Kyrkoherden ansvarar dessutom för årlig översyn av församlingsinstruktionen.46   

 

2.2 Aktörskap 

Församlingens styrdokument är den fem sidor långa församlingsinstruktionen som antagits i 

juni 2016. Församlingsinstruktionen finns till för att församlingen ska utforma sin egen 

självförståelse och forma den verksamhet som församlingen anser finna nödvändig. Här ska 

enligt KO finnas ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppdrag, att fira 

gudstjänst, bedriva diakonalt arbete, undervisa samt missionera. Utöver församlingens 

grundläggande uppdrag ska församlingen också formulera ett pastoralt program för hur de når 

ut till den i församlingen som har annat modersmål än svenska samt formulera en 

barnkonsekvensanalys.47   

Av instruktionen framgår att Norrbärke församling har arbetat fram 

församlingsinstruktionen av anställda och förtroendevalda först var för sig, sedan båda 

grupperna tillsammans. Det är alltså de anställda och förtroendevalda som utformat 

församlingsinstruktionen och man nämner ingenting om att till exempel ungdomsgrupp, 

kyrkvärdar eller frivilliga fått komma till tals gällande församlingsinstruktionens utformande.  

I instruktionen behandlas församlingens olika uppdrag allt eftersom. Församlingen ser som 

sitt uppdrag att verka i Kristi efterföljd, med visionen att predika evangeliet och finnas öppen 

för alla, liksom att visa på en tydlighet gentemot människor samt verka för att relationer byggs 

upp.48   

                                                
45 Svenska kyrkans statistik https://www.svenskakyrkan.se/statistik. 
46 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 1. 
47 Svenska kyrkan (2017). Kyrkoordning 2017: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: 

Verbum 57 kap §5. 
48 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 1. 
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Församlingsinstruktionen beskriver Smedjebackens kommun som en kommun med stark 

småföretagsamhet med ett gott utbud av föreningar och rörelser. Däremot kommenteras inte 

hur församlingen jobbar med dessa föreningar för att bygga relationer, vilket sägs vara en av 

församlingens grundläggande visioner. Till församlingens visioner hör också att församlingen 

ska verka för att uppfattas som tydlig och öppen gentemot människor man möter.  

 

Norrbärke församling ska ha en öppenhet och tydlighet gentemot människor och vill skapa goda relationer. 

Varje möte med en annan människa är ett möte med Gud, därför är varje möte viktigt. Vi vill, med Jesus som 

förebild, i ord och handling förkunna evangeliet med tydlighet och fördjupning, med sälta och utmaning, till 

tröst och mening. I detta bärs församlingen inte enbart av de anställda, utan också av förtroendevalda, frivilliga, 

kyrkvärdar och alla döpta tillsammans.49 

 

Församlingsinstruktionen påstår att de som bor inom församlingsgränsen inte kan betraktas 

som särskilt kyrkliga. Däremot uppfattas församlingsborna se församlingen som experter som 

ska agera i samhället. Instruktionen påpekar också att många vänder sig till kyrkan i tid av kris 

eller sorg och att församlingen alltid verkar för att leva upp till expertkompetensen.50  Här 

framträder i texten bilden av församlingen som de anställda, vilka är experter på till exempel 

sorgearbete, krisarbete, musik eller undervisning. De som bor i församlingen är mottagare av 

en tjänst som de anställda tillhandahåller. Men församlingsinstruktionen redogör också för det 

frivilligarbete som finns inom församlingen där konfirmandassistenter och kyrkvärdar utför ett 

viktigt arbete för att församlingen ska fortleva.51 Där framträder alltså församlingen också 

genom frivilliga vid sidan av expertgruppen av präster, diakoner och andra anställda. 

I avsnittet om gudstjänst i församlingsinstruktionen står det att det kan finnas flera olika 

gudstjänstfirande församlingar, förutom den församling som samlas till gudstjänst på 

söndagsförmiddagen. Då församlingen firar gudstjänst en vardagskväll görs detta ofta i 

anslutning till samlingar av olika slag, till exempel när ungdomsgruppen eller en diakonigrupp 

träffas och fikar för att sedan fira gudstjänst tillsammans med någon av de andra grupperna som 

har verksamhet den kvällen.  

Församlingsinstruktionen skriver att församlingen når ut till många genom de kyrkliga 

handlingarna och att då inte bara medlemmar som närvarar, utan även, för att använda 

församlingsinstruktionens ord, ”andra”.52 Här framträder bilden av församlingen som en 

samling människor som träffas för att fira gudstjänst. Men är det en samlad förståelse, där det 

                                                
49 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 1. 
50 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 2. 
51 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 3. 
52 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 2. 
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är samma församling som närvarar vid de olika gudstjänsterna? Församlingsinstruktionen 

framhåller att olika gudstjänstformer lockar olika människor, vilket kan tolkas som att det är 

olika människor som deltar vid olika tillfällen. Instruktionen framhåller behovet av att fortsätta 

utveckla gudstjänstformer för att locka människor till den gudstjänstfirande församlingen. 

Instruktionen uppmärksammar inga motsättningar i att det finns olika gudstjänstfirande 

församlingar, även om målet sägs vara att gudstjänsten söndag klockan 11 ska vara 

huvudgudstjänsten, även om olika platser och tider kan förekomma vid enstaka tillfällen.53 

Nästföljande avsnitt i församlingsinstruktionen handlar om andlighet och att det trots 

vikande antal gudstjänstbesök finns en stor andel ”sökare” i församlingen. 

Församlingsinstruktionen säger att Norrbärke församling vill vara ett alternativ för alla de som 

uppfattar sig som ”sökare” och inte endast finnas till för de som i texten kallas för ”sina trogna 

medlemmar”.54  Församlingen vill vara en mötesplats för många människor och vara öppen för 

att välkomna även de som inte ser sig som kristna. Den förståelse som framträder här är 

församlingen som missionerande där församlingen ska verka för att fler än de ”trogna 

medlemmarna” ska komma till tro på Jesus Kristus. Det är ett budskap som ska förmedlas. 

Församlingsinstruktionen beskriver inte vad som avses med ”trogna medlemmar” eller hur det 

ska gå till att nå ut till ”trogna medlemmar”. Det är här möjligt att fråga sig om det finns en 

förförståelse i instruktionen av två former av medlemskap, ett troget och ett mer distanserat? 

Är det de sökande medlemmarna som är målet, eller är det de sökande som ännu inte är 

medlemmar som ska fångas upp? De som redan kommer till kyrkan och ser sig som kristna, 

behöver de inte infångas och tas om hand på samma vis? Räknar församlingen med att de 

kommer fortsätta vara ”trogna medlemmar”?  Förståelsen av detta avser jag att utveckla mer i 

den fördjupade analysen.  

Ett annat dokument jag granskat är information om Kyrkans familjerådgivning i Ludvika-

Smedjebackens kommuner. Församlingarna i nämnda kommuner har gått samman för att 

erbjuda familjerådgivning för par, men också för enskilda personer i någon form av 

familjekonstellation. Familjerådgivningen finns för att hjälpa människor med relationsproblem 

eller för att stärka kontakten mellan familjemedlemmar.55 Detta är ytterligare en bild av 

församlingen som en form av expertgrupp som erbjuder tjänster till invånarna inom 

kommunerna. 

                                                
53 Norrbärke församling församlingsinstruktion s 2. 
54 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 4. 
55 Kyrkans familjerådgivning Ludvika Smedjebackens kommun. Norrbärke församling. 
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2.3 Ålder 

Under rubriken Barn och Unga i församlingsinstruktionen står att barn och ungdomsarbetet ska 

ha en tydlig kristen profil där öppenhet och en tillåtande miljö är önskvärd. Denna verksamhet 

ska vara undervisande med den kommunala skolan som en viktig partner, i den mån skolan så 

önskar.56  Man kan också läsa att församlingen har ett ”dopträd” som ska uppmärksamma de 

dop som förrättats under året. Kontakten tänks senare leda fram till dopuppföljning och 

församlingen hoppas att detta ska leda in i församlingens övriga verksamheter.57  Här framträder 

en bild av en församling som vill vara öppen för människor och hjälpa dem att hitta till kyrkan. 

Däremot nämns inget om huruvida dopet är inträdet i kyrkan, att barnet efter dopet upptas som 

medlem i Svenska kyrkan och att församlingen utifrån det vill söka kontakt och bjuda in till 

verksamheter. I fråga om barnkonsekvensanalys kan man i församlingsinstruktionen läsa att 

alla, både förtroendevalda och anställda, ska räkna in ett barnperspektiv i de beslut och 

verksamheter församlingen driver. Arbetet med att skapa rutiner för barnkonsekvensanalysen 

är pågående. Det ligger på anställda och förtroendevaldas bord att granska de beslut som tas 

utifrån ett barnperspektiv.58 Församlingsinstruktionen nämner heller inte vad detta 

barnperspektiv skulle kunna innebära utan hänvisar till ”Handbok för barnkonsekvensanalys 

för Svenska kyrkan”. Församlingsinstruktionen nämner ingenting om samverkan med 

församlingens Svenska kyrkans Unga (SKU) eller någon annan form av 

ungdomsrepresentation. Församlingsinstruktionen förtydligar att alla människor i åldern 0–18 

anses vara barn.59   

Här kan jag skönja en viss distans mellan de anställda och förtroendevalda i kyrkan och de 

barn och ungdomar vilkas perspektiv och rättigheter ska tillgodoses. Församlingsinstruktionen 

ger inte sken av att det finns någon kommunikation med de unga i församlingen. Jag vill här 

påvisa avsaknaden av ungdomars perspektiv utifrån församlingsinstruktionen, men vill inte dra 

allt för förhastade slutsatser och ämnar fördjupa detta ytterligare i kapitel tre. 

Hos församlingen har jag insamlat några foldrar och broschyrer för att undersöka vilka 

församlingen vill nå ut till. En av broschyrerna vänder sig till föräldrar och ungdomar för att 

visa på församlingens barn och ungdomsarbete. Under rubriken Ungdomsgruppen står att 

gruppen är öppen för alla ungdomar, från 14 år, och ska verka som en gemenskap där man kan 

                                                
56 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 3. 
57 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 3. 
58 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 3–4. 
59 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 3–4. 
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upptäcka och dela tro och liv. Vidare beskriver broschyren de olika barngrupperna som riktar 

sig till barn och föräldrar.60  

2.4 Språk, etnicitet och tillgänglighet 

Församlingsinstruktionen uppmärksammar ansvaret för alla som vistas inom församlingen i 

avsnittet om flyktingarbete utifrån ett diakonalt perspektiv. I församlingsinstruktionen menar 

man står att församlingen har ett uppdrag att, tillsammans med andra organisationer, hjälpa 

nyanlända på olika sätt. Församlingsinstruktionen nämner tre utmaningar, där den första är den 

diakonala aspekten. Den andra är att ha beredskap för att välkomna nyanlända kristna in i 

församlingens verksamheter och gudstjänster. Den tredje är att hjälpa och undervisa konvertiter 

som vill låta sig döpas.61  Församlingen nämner i avsnittet om verksamhet på andra språk att 

det endast finns en finskspråkig minoritet i församlingen, men nämner där ingenting om 

verksamhet för de nyanlända som ska välkomnas in i församlingen.62 Detta trots att 

församlingen ska ha en pastoral plan för just detta. 

Enligt församlingsinstruktionen finns verksamhet på finska för den finska minoriteten som 

bor inom församlingen, men ingen verksamhet nämns specifikt riktade till andra minoriteter.63  

Församlingsinstruktionen uttrycker en vilja att bringa gemenskap till alla som bor inom 

församlingens gränser, om än så bara för en kortare tid, men visar inte på någon beredskap för 

att välkomna och möta personer med annat modersmål än finska eller svenska. 

Församlingsinstruktionen nämner inte hur mottagandet av flyktingar går till och vilka 

verksamheter som kan verka för ett bra mottagande. Detta vill jag i nästa avsnitt studera 

ytterligare med hjälp av de samtal som genomförts.   

I församlingsinstruktionens avsnitt om grundläggande visioner nämns att:  

Kyrkan och evangeliet kan och bör ha relevans i vår tid. För att detta ska vara möjligt måste 

evangeliet bäras också av vår tids uttryck. Att fira ”gudstjänst på folkspråket” ges därmed en 

vidare och djupare innebörd.64 

Det visar på en förhoppning om att tolka evangeliet för samtiden och synliggöra evangeliet och 

kyrkan för dagens människor. Vad man menar med ”gudstjänst på folkspråket” framgår dock 

                                                
60 Norrbärke församlings Barn och ungdomsverksamhet. Norrbärke församling. 
61 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 4. 
62 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 5. 
63 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 5. 
64 Norrbärke församling församlingsinstruktion s. 1. 
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inte. Innebär det att fira gudstjänst på modersmål, t.ex. på arabiska eller annat språk? Eller är 

det den samtida svenskan som utgör folkspråket och hur förenas det med församlingens uppdrag 

att ha en plan för verksamhet på andra språk?65 Lämnas de icke-svenskspråkiga utanför den 

gemenskap som församlingen vill utgöra, eller verkar församlingen på något annat sätt för att 

bringa gemenskap även till de i församlingen som inte pratar svenska eller finska? Denna fråga 

utreds i nästa kapitel där jag redogör för de intervjuer och samtal jag genomfört.  

Församlingsinstruktionen visar inte på någon beredskap att möta människor med 

funktionshinder eller speciell verksamhet riktad till personer med speciella behov i 

församlingen.  Vad detta beror på är svårt att säga och detta kommer undersökas mer i kapitel 

tre.  

 

2.5 Reflektion över den explorativa studien 

Ovan har några förståelser av vilka som är församlingen plockats ut ur dokument hämtade hos 

församlingen utifrån mina tre aktuella teman. Framträdande är förståelsen av församlingen som 

en expertgrupp där de anställda utgör församlingen. Till församlingen kommer människor i nöd 

och kris för att söka råd och hjälp av kyrkans experter. Tydligt är också att det finns en bild av 

församlingen som en gemenskap av kristna som träffas i olika sammanhang. För att fira 

gudstjänst, samtala om tro eller för att delta i någon av församlingens andra verksamheter. 

Tydligt är dock att de flesta av dessa verksamheter drivs av de anställda i församlingen och 

församlingsborna kommer till ett mer eller mindre dukat bord, nästan ingenting nämns som 

församlingens frivilligarbete och hur det tar sig uttryck rent praktiskt. Detta önskar jag 

undersöka vidare i nästkommande kapitel. 

Församlingen vill vara en mötesplats där samtal om kristen tro, men också personlig tro, kan 

frodas. Norrbärke församling säger sig finnas för sökare såväl som sina ”trogna medlemmar”. 

Församlingsinstruktionen definierar inte vilka som menas med ”trogna medlemmar”, men 

genom att läsa församlingsinstruktionen är det rimligt att dra slutsatsen att det är de som finns 

i församlingens verksamheter och besöker församlingens gudstjänster. Mina frågor kring denna 

formulering kommer jag att bära vidare till nästa kapitel för att tydligare kunna visa på vilka de 

”trogna medlemmarna” är.  

                                                
65Svenska kyrkan (2017). Kyrkoordning 2017: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: 

Verbum 57 kapitlet §5. 
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Utifrån temat ålder har jag undersökt hur församlingsinstruktionen beskriver församlingen 

utifrån ett åldersperspektiv. Detta har visat att församlingen har ett väl fungerande barn- och 

ungdomsarbete samt har regelbunden kontakt med äldre i församlingen både genom grupper 

och genom uppsökande verksamheter. Tydligt är dock att församlingen inte har något program 

för de som kan räknas in till medelåldern. Vad beror det på? Kan församlingen göra mer inom 

detta åldersspann? Dessa frågor har jag ställt till församlingens företrädare och redovisas nedan 

i kapitel tre.  

Slutligen, temat språk, etnicitet och tillgänglighet. Här har jag undersökt församlingens 

arbete med olika minoriteter, vilket har visat att församlingen endast i praktiken räknar med 

församlingens finska minoritet. Församlingsinstruktionen nämner att det finns nyanlända inom 

församlingens gränser men församlingen har ingen verksamhet på till exempel arabiska. Vid 

mina observationer har jag funnit att de flesta som vistas i de verksamheter jag besökt är vita 

och har svenska som modersmål. Det är möjligt att besök vid andra verksamheter hade gett ett 

annat resultat.  
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3 Studie av intervjusvar 

I det föregående kapitlet har jag visat på några av de förståelser om vem som är församlingen 

som framkommer hos Norrbärke församling utifrån det skriftliga källmaterial jag studerat. Jag 

ska nedan analysera församlingssynen ytterligare med hjälp av intervjuer med personer knutna 

till församlingen. Jag har gjort intervjuer med tre personer där en är förtroendevald, en är 

anställd som administratör hos församlingen och den sista personen är församlingens 

kyrkoherde.  

3.1 Intervjusvar och observationer 

Syftet med samtalen har varit att söka ytterligare djup i de förståelser som beskrivits i studiens 

andra kapitel. I samtalen med den förtroendevalda och administratören visade det sig att det 

finns en stark övertygelse om att alla som bor inom församlingens gränser utgör Norrbärke 

församling. De båda betonar att alla är välkomna till Norrbärke församling och dess 

verksamheter, oavsett om en är medlem eller ej. Det framgår av samtalen att församlingen 

verkar gränsöverskridande och att församlingen är ett sammanhang där många personer utför 

olika uppgifter i församlingens verksamheter. Församlingens kyrkoherde framhåller att 

församlingen utgörs av de 5600 personer som bor inom församlingen, som oavsett religiös 

tillhörighet alla är en del av församlingen. Kyrkoherden skiljer också ut mindre delar av 

församlingen och talar exempelvis om ”den gudstjänstfirande församlingen” eller ”de med 

särskilda uppdrag i församlingen”.66 

I fråga om församlingens expertis gällande vissa verksamheter eller uppgifter framhåller den 

förtroendevalda och administratören att församlingen har ett ansvar att verka på ett sådant sätt 

att det ingjuter förtroende och att relationer uppbyggs. Administratören framhåller att präster 

och diakoner har ett huvudansvar för kontakten med människor men att även andra 

yrkesgrupper och frivilliga har ett ansvar att hjälpa till utifrån sin roll i församlingen.67 

Kyrkoherden menar att den här förståelsen av församling går att se hos församlingens 

medlemmar och ”församlingsbor”. De anställda i församlingen är experter och deras ”tjänster” 

efterfrågas av många, men kyrkoherden framhåller att alla människor själva är ”experter” på 

                                                
66 Intervjusvar kyrkoherde Norrbärke församling 19/12–17. 
67 Intervju Administratör Norrbärke församling 30/11–17. 
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sin egna relation till Gud.68 Församlingens experter är inte nödvändiga för att människor ska nå 

Gud.  

 Gällande församlingsinstruktionens formulering ”de trogna medlemmarna” menar den 

förtroendevalda att detta är en ”tråkig formulering” och menar att det kan betyda alla de som 

aktivt deltar vid olika verksamheter i kyrkan. När jag frågar om det inte är möjligt att vara 

sökare samtidigt som trogen medlem menar den förtroendevalda att det visst är möjligt att vara 

sökare och trogen medlem, men att det framförallt är de som inte är aktiva eller medlemmar 

som menas med formuleringen ”sökare”. Kyrkoherden uppger att den trogna medlemmen är de 

personer som deltar i församlingens olika verksamheter och ofta besöker församlingens 

gudstjänster.69 Här framträder tydligt församlingen som den gudstjänstfirande församlingen, 

här skulle man kunna räkna in även de som är aktiva i församlingens övriga verksamheter så 

som ungdomsgrupp eller syförening.  

Varken administratören eller den förtroendevalda upplever att det finns olika församlingar 

inom församlingen. Jag har vid samtalen visat på formuleringar från församlingsinstruktionen 

som menar att det trots allt kan finnas flera mindre församlingar. Administratören och den 

förtroendevalda fasthåller att församlingen är alla de som vistas inom församlingens gränser. 

Trots att till exempel den gudstjänstfirande församlingen skiljer sig en del från 

gudstjänsttillfälle och gudstjänsttillfälle. och att det dagtid vistas delvis andra människor inom 

församlingens gränser betraktar de församlingen som en enda.70 Här skiljer sig deras synsätt 

från församlingsinstruktionen där det är möjligt att se olika mer eller mindre definierade 

församlingar. Till exempel i fråga om gudstjänstfirande församlingar eller ”trogna medlemmar” 

kontra ”andra” och ”sökare”.  Kyrkoherden menar att det förvisso är fråga om en församling, 

men att det ibland görs en indelning i gudstjänstfirande församling eller församlingen som de 

anställda men även där kan det finnas olika grupperingar vid de olika gudstjänsterna som firas.71 

Den förtroendevalda och administratören är överens om att de som till exempel träffas på 

söndagsförmiddagen för att fira gudstjänst alla är samma församling som de som träffas vid 

någon annan av församlingens verksamheter. Ungefär som olika grenar på samma träd. Tydligt 

är att det inte uteslutande är samma personer som träffas vid de olika verksamheterna, men i ett 

större perspektiv är de alla representanter för Norrbärke församling. Medlemmarnas 

ambassadörskap framhävs som centralt för församlingen vid de intervjuer jag gjort.72  

                                                
68 Intervjusvar Kyrkoherde Norrbärke församling 19/12–17. 
69 Intervjusvar Kyrkoherde Norrbärke församling 19/12–17. 
70 Intervju 29/11–17 och 30/11–17 Förtroendevald och Administratör. 
71 Intervjusvar Kyrkoherde Norrbärke församling 19/12–17. 
72 Intervju 29/11–17 och 30/11–17 Förtroendevald och Administratör. 
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Framförallt de som har anställning eller är förtroendevalda ska verka som ambassadörer för att 

nå ut till de som kan kallas för ”sökare”. Den förtroendevalda tillägger att alla som är 

medlemmar och de som är aktiva i församlingens verksamheter är ambassadörer och spelar stor 

roll i församlingens arbete att nå ut till fler.73   

Vid ett av samtalen dyker frågan om flyktingmottagandet upp där församlingen arbetar med 

kommunen för att stödja ensamkommande med att få en bostad, för att de ska kunna fortsätta 

gå i skola på orten. I församlingsinstruktionen nämner man att kommunen tar om hand om 

nyanlända familjer och att grannkommunen tar hand om ensamkommande. Den uppdelningen 

verkar ha frångåtts. Den förtroendevalda bekräftar att det förvisso finns personer i församlingen 

som pratar ett annat språk än svenska eller finska, men att ingen plan finns för verksamhet på 

andra språk än svenska eller finska. Församlingens arbete med flyktingar utgår från att hjälpa 

dem att integreras och på sikt bli en del av samhället.74  Till exempel har församlingen arbetat 

med språkcafé för nyanlända. Vistelsebegreppet ligger som grund för mycket av den 

uppsökande verksamheten och den förtroendevalda framhåller att det för en kristen ska vara 

självklart att alla är välkomna. Den bild av församlingen som framträder hos den 

förtroendevalda under samtalet är en inkluderande församlingssyn där öppenhet och en 

välkomnande attityd är grundläggande.75  Det väcker frågor gällande den självbild jag studerat 

i församlingsinstruktionen och visar på motsättningar mellan det skrivna materialet och bilden 

hos de personer jag samtalat med.  

Stor tonvikt har vid samtalen legat på de olika åldersperspektiven inom församlingen, där 

olika verksamheter vänder sig till olika åldersgrupper. Som jag nämnt ovan arbetar 

församlingen utifrån en barnkonsekvensanalys där två anställda och en förtroendevald sitter i 

en speciell arbetsgrupp för att säkerställa barn och ungas rättigheter inför de beslut som fattas. 

Den förtroendevalda jag samtalat med menar att detta är för att säkerställa att allas rättigheter 

ska tillgodoses, man jobbar också för att komma in tidigare i beslutsprocessen. Den 

förtroendevalda framhäver att barn och unga är församlingens framtid och att det därför är 

viktigt att tillgodose de behov som kan finnas och församlingens barn och ungdomsverksamhet 

värderas högt.76 Samarbetet med ungdomsgruppen nämns som en sak som kan utvecklas mer 

och som legat i dvala under en tid på grund av att det saknats personal.  

                                                
73 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
74 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
75 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
76 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
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Både den förtroendevalda och administratören framhåller att församlingen behöver göra mer 

”PR för att locka till församlingen”. De är överens om att församlingens medlemmar, i 

synnerhet de som finns inom församlingens verksamheter, har ett ansvar att, med 

informanternas ord, ”ragga” folk. Detta är någonting som blir tydligt i församlingens 

konfirmandarbete där konfirmander och konfirmandassistenter får med sig sina kompisar på 

träffar och aktiviteter. Den förtroendevalda menar att det finns ett glapp i vilka som söker sig 

till kyrkan, där de äldre i församlingen har kyrkan med sig som en naturlig del och de unga idag 

växer in i kyrkan. De som kan kallas för medelålders däremot, har inte den naturliga relationen 

till kyrkan. Administratören menar att det finns ett stort utbud verksamheter för barn och 

ungdomar samt för vuxna som är daglediga av någon anledning. Däremot finns det väldigt lite 

verksamhet utformad för personer som jobbar eller pendlar. Administratören framhäver 

församlingens körverksamhet som en verksamhet som tydligt riktar in sig på vuxna och som 

har ett åldersspann från ungefär 30 år och uppåt. 

Jag har vid ett tillfälle gjort en närvarande observation vid ungdomsgruppens onsdagsträff 

och en deltagande observation vid församlingens Andrumsmässa. Vid mina observationer har 

jag gjort några iakttagelser som ytterligare kan komplettera förståelsen av vem som är 

församlingen. I foldern nämner man att träffen börjar vid kl. 18, men redan vid kl. 17 börjar 

några ungdomar anlända till Kyrkans hus där träffen hålls. Den här veckan har församlingen en 

Andrumsmässa kl. 19 i kyrkan och ungdomsgruppen närvarar vid den. Efter mässan fortskrider 

träffen som om den vore på en fritidsgård där några spelar tv-spel, några spelar kort och 

ytterligare några andra sitter och samtalar vid ett bord.77 Den öppenhet och kristna prägel som 

församlingsinstruktionen påtalar är svår att finna i den här träffen, annat än i tidigare nämnda 

Andrumsmässa. Det verkar inte finnas något program planerat och de två anställda personerna 

fixar med fika. Alltså finner jag varken de undervisande momenten eller det kristna 

sammanhanget. Ungdomsgruppsträffen fortlöper mer eller mindre som det var en öppen 

fritidsgård där ungdomarna sysselsätter sig själva. Att församlingens verksamheter helt och fullt 

ska följa församlingsinstruktionen är knappast rimligt att förvänta och ett djupare studium av 

verksamheten hade kunnat visa på hur församlingen jobbar med sin ungdomsgrupp.  Jag har 

vid ett besök vid den tidigare nämnda Andrumsmässan uppmärksammat att ungdomsgruppen 

har träffats ungefär en timme tidigare och fikat. De går tillsammans på mässan i kyrkan och 

fortsätter sedan kvällen i kyrkans hus med olika aktiviteter. De som samlas till mässa den här 

onsdagskvällen är ungefär hälften ungdomar och hälften personer i övre pensionsålder. Flera 

                                                
77 Observation, Ungdomsgrupp, Norrbärke församling. 29/11–17. 



31 

av de äldre som samlats i kyrkan är själv aktiva som kyrkvärdar eller förtroendevalda. Väldigt 

få personer i åldersspannet 30 till 50 år deltar vid mässan, förutom de anställda som arbetar med 

ungdomsgruppen och präst och kyrkomusiker. 

Som jag nämnt tidigare jobbar församlingen med att erbjuda en öppen och trygg plats för 

alla i församlingen och samtalen visar att människor som inte aktivt är en del av kyrkan ofta 

söker sig dit i tid av kris eller sorg.78 Här visar sig församlingens uppdrag som experter 

ytterligare en gång och samtalen visar att expertskapet är viktigt för församlingens ansikte utåt. 

Arbetet med att hjälpa personer i nöd är en viktig del av församlingens arbete. Den 

förtroendevalda poängterar att många är nöjda med församlingens arbete och att man jobbar 

med att utveckla det mer, men menar samtidigt att det goda arbetet fort glöms bort.79 

Både administratören och den förtroendevalda berättar att det finns olika ”spirituella 

föreningar” i församlingen, till exempel en förening som sysslar med seanser. De personer som 

rör sig i de sammanhangen kan räknas till de sökare som församlingen önskar locka till sig. 

Genom olika samtalsgrupper där tro diskuteras önskar församlingen leda sökarna in till en 

kristen gemenskap.  

Den kommunala vården är en nära samverkanspartner till församlingen där vården 

rekommenderar och tipsar om församlingens olika grupper och verksamheter. Till exempel 

nämner den förtroendevalda församlingens terapigrupper som hjälper människor i olika 

situationer i livet. Församlingen erbjuder, som jag nämnt tidigare, samtalsterapi både för 

familjer och för enskilda. Det nämns också ett framtida samarbete mellan kommun, landsting 

och kyrka, som för kyrkan kan ses som ett tillfälle att nå ut till personer som vanligtvis inte nås 

av kyrkans verksamheter.80  

Vilka slutsatser kan man då göra utifrån det presenterade materialet? Vilka förståelser av 

församlingen framträder i församlingens utgivna material och i samtalen med personer som 

finns i församlingen? Detta kommer sammanfattas och summeras i det nästkommande och sista 

kapitlet av den här uppsatsen.  

 

  

                                                
78 Intervju 30/11–17 Administratör. 
79 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
80 Intervju 29/11–17 Förtroendevald. 
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4 Slutsatser 

I den här uppsatsen har en församling, genom en fallstudie, undersökts och analyserats för att 

svara på frågan ”Vem räknas i praktiken till församlingen?”. Analysen visar att en församling 

kan bestå av flera olika delar, samtidigt som de olika delarna upplevs som en och densamma. I 

den explorativa studien framträder förståelser av församlingen som inte fullt överensstämmer 

med vad den fördjupade studien visat på. Till exempel kan man läsa i församlingsinstruktionen 

att det finns flera gudstjänstfirande församlingar eller att det finns en uppdelning mellan ”trogna 

medlemmar” och sökare/andra. Detta har varit en av de utgångspunkterna i den fördjupande 

analysen och i den framträder en delvis annan bild av församlingen. I de samtal som genomförts 

har bilden varit stark av att alla, oavsett medlemskap, är en del av församlingen och att 

församlingen har ett tydligt ansvar att finnas för alla inom församlingens gränser. Detta i linje 

med KO:s skrivelse om församlingens uppdrag. Här finns en samstämmighet mellan 

informanterna och KO, som inte helt framträder i församlingsinstruktionen. 

Som jag visat på under avsnittet om teori och metod är församlingsbegreppet svårt att 

definiera, det är möjligt att använda både snävare definitioner och mer vida definitioner. Som 

jag visat på i teorikapitlet är det möjligt att definiera församling på flera olika sätt. Ett exempel 

är församlingen som den gudstjänstfirande församlingen, där de som träffas i Jesu Kristi namn 

för att fira gudstjänst utgör församlingen. Ett annat exempel är församlingen som en 

expertgrupp som erbjuder en tjänst till samhället. Detta är två snäva definitioner. Samtidigt är 

det möjligt att hävda att alla som bor inom församlingens gränser är del av församlingen, vissa 

mer andra mindre. Till stöd för den här definitionen finns vistelsebegreppet. Som Jonas 

Ideström skriver är det möjligt att dessa definitioner används parallellt.81 Är det då möjligt att 

hävda att Norrbärke församling består av flera församlingar, och att olika människor kan ingå i 

dessa församlingar beroende på vilken definition en använder?  

Jag har i min studie sett att det, mer eller mindre uttalat, finns olika församlingar i Norrbärke 

församling där olika grupper av människor utgör församlingen. Flera av de grupper jag visat på 

i teorikapitlet har jag funnit både i det skriftliga materialet och i mina intervjuer. Speciellt 

framträdande är den gudstjänstfirande församlingen och församlingen som alla de som bor 

inom församlingens gränser. De här olika grupperna består inte nödvändigtvis av samma 

personer. Även förståelsen av församlingen som en expertgrupp av anställda är tydlig, 

framförallt i de verksamheter församlingen bedriver och i de förväntningar församlingsborna 

                                                
81 Ideström, Jonas (2015). Spåren i snön: att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos. s. 15. 
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har på församlingen och de tjänster som erbjuds. En förståelse av församling jag inte funnit i 

mitt material är församlingen som alla döpta inom församlingens gränser oberoende deras 

kyrkotillhörighet. De här förståelserna verkar parallellt med varandra och det kan många gånger 

vara svårt att göra en gränsdragning mellan olika församlingsdefinitioner. Jag kommer mot 

slutet av detta kapitel med hjälp av en modell försöka visa på hur de olika grupperna interagerar 

med varandra sinsemellan.  

Att hävda att en församling skulle kunna bestå av flera mindre, eller större, församlingar kan 

uppfattas som provocerande. De flesta församlingar inom Svenska kyrkan jobbar för öppenhet 

och gemenskap för alla, vilket också de också ska göra enligt Lag om Svenska kyrkan. Att det 

trots denna öppenhet och gemenskap skulle finnas olika grupper inom församlingen skulle 

kunna ses som ett misslyckande. Svenska kyrkan är enligt lag en territoriellt indelad folkkyrka 

och detta har präglat Svenska kyrkans självbild. 82Einar Billing försvarade den svenska 

folkkyrkan mot det Billing kallade för föreningskyrkor och menade att folkkyrkan, till skillnad 

från föreningskyrkorna, har möjlighet att möta alla som bor inom församlingen och inte bara 

de som är en del av ett mindre sammanhang. Även om samhället med tiden förändrats och 

kyrkans roll inte är den samma som under Billings tid har kyrkan fortfarande ett stort förtroende 

och ett relativt högt antal tillhöriga.  I och med relationsförändringen 2000 har kyrkans roll i 

samhället förändrats, från att vara en del av den offentliga sektorn är nu kyrkan en del av den 

så kallade ideella sektorn. Förändringen har möjliggjort för flera församlingar att driva 

verksamheter som tidigare varit omöjliga för dem att driva då den konkurrerat med den 

kommunala verksamheten. Församlingarnas uppdrag att ansvara för alla som vistas inom 

församlingens gränser har inneburit att de som utgör församlingen delvis kan variera sig från 

dag till dag.  

Men hur kan det då finnas en sådan diskrepans mellan församlingsinstruktion och 

uppfattningarna hos församlingens anställda och förtroendevalda? Det undersökningen visat är 

att de personer som tillfrågats om församlingens självbild och verksamheter har en samstämmig 

uppfattning om församlingen. De menar till exempel att församlingen utgörs av alla de som 

finns inom församlingens gränser och att vistelsebegreppet är centralt för församlingens 

uppdrag. Framförallt gäller det de personer som befinner sig i någon form av kris eller svårighet, 

men också personer som söker en gemenskap i tro. Här anar jag en uppfattning om kyrkan som 

en tjänsteförmedlare, en expertgrupp, som erbjuder sin expertis när det passar människor själva. 

Detta finner jag både hos församlingsinstruktionen, samt annat skriftligt material, och vid de 

                                                
82 Thidevall, Sven (2003). När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt 

perspektiv. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets. s. 92. 
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intervjuer som genomförts. Alltså är bilden av församlingen som en anställd expertgrupp tydligt 

framträdande.  

Första sidan i församlingsinstruktionen deklarerar att alla i församlingen har ett uppdrag att 

förkunna evangeliet, oavsett om man är anställd, förtroendevald eller frivillig i församlingen. 

Församlingsinstruktionen går så långt att säga att uppdraget åligger alla döpta. Alla har ett 

uppdrag att vara ambassadörer för Jesus Kristus och verka för att så många som möjligt nås av 

det glada budskapet. Denna uppfattning delas i de intervjuer som genomförts. Alla som bor 

inom församlingens gränser är del av församlingen, inte bara de ”trogna medlemmarna”. 

Församlingen kan inte avgränsas till en liten grupp inom församlingen, alla är grenar på ett 

större träd som utgör församlingen. Att svara på min frågeställning utifrån den här bilden av 

församlingen, att alla som bor inom församlingen är del i församlingen, är dock inte tillräckligt. 

Genomgående i materialet kan man se större eller mindre grupper människor som utgör 

församlingar, olika gudstjänstfirande församlingar, en dagförsamling och en kvällsförsamling. 

I och med vistelsebegreppet utgörs församlingen dagtid av en delvis annan befolkning än på 

kvällstid. Den grupp som pendlar in till Norrbärke församlingen, och som tillhör en annan 

församling på kvällstid, är bara del i Norrbärke församling under den tid personen vistas där. 

Därför är det möjligt att säga att det finns olika församlingar rent praktiskt.  

Ser man till det arbete församlingen gör för nyanlända är det tydligt att församlingen tar 

ansvar för integrationen i samhället. Församlingen har tidigare arbetat med språkcafé och andra 

verksamheter för att minska tröskeln in till samhället. Däremot har man ingen verksamhet på 

andra språk än svenska och finska. Församlingsinstruktionen nämner just verksamheten på 

finska och att det finns en komminister för den finskspråkiga minoriteten i församlingen. Vad 

detta beror på har inte varit direkt uppenbart. Varken församlingsinstruktionen eller de jag 

intervjuat har något bra svar på varför inte verksamhet på arabiska finns inom församlingen. I 

intervjuerna framgår att trots detta besöker flera nyanlända församlingens gudstjänster 

regelbundet, vilket visar på att församlingen trots allt verkar som en gemenskap för de som 

vistas inom församlingens gränser.  

 Är det utifrån detta möjligt att hävda att församlingen i stort är en enda, trots att delvis olika 

människor vistas där under dagen? Utifrån de intervjuer och samtal som genomförts 

framkommer att församlingens representanter, som jag intervjuat, anser just detta. Alla som är 

tillhöriga och alla som ”endast” betalar begravningsavgiften står under församlingens ansvar. 

Intervjuerna visar att församlingen arbetar för att nå alla och att man verkar för att skapa en 

gemenskap och ett forum där människor kan samtala och växa i tro. Men det är också möjligt 

att se församlingen utifrån de verksamheter som bedrivs där ”de trogna medlemmarna” samlas. 
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Det finns alltså en förhoppning från församlingens sida att vara och verka för alla inom 

församlingens gränser, men rent praktiskt är detta mer eller mindre en omöjlighet då varken 

lokaler eller resurser räcker till. Många icke-troende är fortfarande tillhöriga Svenska kyrkan, 

men då oftast av endast solidariska eller kulturella skäl. Dessutom är många troende kristna inte 

medlemmar i Svenska kyrkan på grund av teologiska eller organisatoriska skäl. Därför menar 

jag, utifrån den fallstudie jag genomfört, att församlingen är en komplex organism i ständig 

förändring. I och med pastoratsbildningar och sammanslagningar av församlingar förändras 

idag territorialförsamlingarnas gränser. Samtidigt har rörligheten över församlingarnas gränser 

ökat och många församlingar har valt att profilera sig för att locka människor till gudstjänster 

och verksamheter.  

Vem är då församlingen i praktiken? Det är en otroligt svår fråga att svara på, utifrån min 

fallstudie kan jag ge några förståelser av vad en församling är och vilka som utgör den. Till 

exempel väljer Norrbärke församling, både genom församlingsinstruktion och i mina intervjuer, 

att inkludera alla som bor och vistas inom församlingens gränser in i församlingsgemenskapen. 

Detta är i linje med KO:s definition av vad en församling är samt vilket ansvar församlingarna 

har. Det enkla svaret är därför: Alla som vistas inom församlingens gränser. Däremot är det inte 

riktigt så enkelt. I intervjuer och i det skriftliga materialet har jag funnit andra förståelser av 

församlingen, församlingen som en expertgrupp eller som den gudstjänstfirande gemenskapen. 

Uppfattningen om att församlingen utgörs av de som är anställda eller har ett uppdrag i 

församlingen är framträdande, där framförallt de som vigts till tjänst i kyrkan har ett stort 

ansvar. Detta visar sig i både församlingsinstruktionen och i intervjuerna. Mina informanter 

framhåller samtidigt att alla i församlingen har ett ansvar att vara ambassadörer för kyrkan. 

Jag har också sett att olika grupper av människor ges större utrymme än andra och att det 

finns punkter man behöver utveckla mer för att verkligen nå ut till alla inom församlingens 

gränser. Det är en väldigt liten grupp som framträder vid mina besök i församlingen, där 

verksamheten drivs på rutin. Därför vill jag, med den här uppsatsen bakom mig, hävda att 

Norrbärke församling i praktiken utgörs av de som frivilligt söker sig till församlingen av olika 

orsaker. De som tillbringar tid i församlingens verksamheter och övriga liv är kärnan som 

församlingen bygger på. Det är sannolikt dessa församlingen själv benämner som ”sina trogna 

medlemmar”. Det är de som bygger församlingen tillsammans, de ser till att det finns en 

församling på den lokala orten som välkomnar alla in i gemenskapen. Här räknar jag in 

anställda, förtroendevalda, frivilliga och alla de som söker sig till församlingens verksamheter. 

De tillsammans förefaller i praktiken att utgöra församlingens kärna. Församlingen utgörs 

samtidigt av ett antal medlemmar och sympatisörer som av någon anledning väljer att inte ta 
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del av det församlingen erbjuder. Kanske närmar sig dessa människor församlingskärnan några 

gånger under livets gång, som dopkandidater, konfirmander eller brudpar. Det går heller inte 

att blunda för de personer som valt att inte tillhöra församlingen, eller de som ännu inte hört 

talas om församlingen. De utgör en grupp som trots avsaknad av medlemskap står under 

församlingens ansvar, oavsett om de vill eller inte.  

Jag har ovan med hjälp av en modell försökt visa på vad jag menar med de olika kretsarna 

av människor som finns inom församlingen. Den mörkgråa cirkeln representerar de som utgör 

kärnan av församlingen, de som på ett eller annat sätt utgör församlingens dagliga verksamhet. 

Den ljusgråa cirkeln utgör de som är medlemmar, men som sällan söker sig till kyrkan och inte 

är del i församlingens vardag. Den vita cirkeln representerar de som valt att inte tillhöra kyrkan, 

men som fortfarande församlingen har ett ansvar för enligt KO. Sammantaget utgör den här 

strukturen det vi kan kalla Norrbärke församling. De olika kretsarna interagerar med varandra, 

inifrån och ut, samtidigt som utifrån och in. Som jag nämnt tidigare är en församling en levande 

organism där olika individer och grupper utgör någonting större. Församlingen utgörs alltså av 

alla dessa människor, om än i något skiftande utsträckning. Det är inte möjligt att prata om olika 

församlingar då alla dessa människor innefattas i församlingens ansvar. Att endast räkna de 

Figur 1: De olika kretsarna av människor som finns 
inom församlingen. 
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mest trogna och mest flitiga medlemmarna som församlingen räcker inte, det är då lätt att en 

missar församlingens och kyrkans folkomspännande vidd. 
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