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1.0 Inledning

Svenska kyrkan är en organisation i förändring. Ständigt återkommer frågan om Svenska kyrkans

plats i samhället i allmänhet och som trossamfund i synnerhet. Idén om Svenska kyrkan som en

folkkyrka har stått som en viktig identitetsmarkör genom hela 1900-talet, genom tänkare som Einar

Billing och J.A Eklund. På så vis fanns en grundläggande samstämmighet mellan staten, samhället

och kyrkan. Kyrkans uppgift och intresseområde var hela landet och alla som vistades där. Men i

takt med att nationalstaten och folkhemsstrukturen förändrades och ett allt mer mångkulturellt och

informationstätt samhälle formades blev också frågan om vad som var Svenska kyrkans roll allt

större.  Det  nådde  sitt  kulmen  år  2000  när  separationen  mellan  kyrkan  och  staten  skedde  och

Svenska  kyrkan  plötsligt  skulle  stå  på  egna  ben.  Hur  ska  det  kristna  budskapet  tolkas  i  ett

pluralistiskt samhälle? Hur står sig folkkyrkans ansvarstanke i ett samhälle där allt fler uttryckligen

inte vill vara en del av den kyrkliga gemenskapen? Hur ska kyrkan bemöta andra religioner med

andra  sanningsanspråk?  Detta  är  några  av  de  frågor  som är  viktiga  att  ställa  i  sammanhanget.

Frågan  om självbilden  är  viktig  eftersom det  är  synen  på  sig  själv  som avgör  relationen  och

interaktionen med  omvärlden.  Om en kyrka  är  tvetydig  eller  osäker  i  sin  egna självbild,  i  sin

kyrkosyn, kan det vara svårt för medlemmar och utomstående att förstå dess syfte eller relevans. I

ett samhälle där tydlighet blir allt mer relevant, speciellt i relation till uppkomsten av begrepp som

”fake news” och alternativ fakta som bär med sig dolda syften är det av högsta vikt att fundera på

vad för budskap som syns och vad det får för konsekvenser. Utgångspunkten för det här arbetet är

att kyrkosynen avgör just hur öppen kyrkan kan vara mot samhället och mot andra religioner. En

stor del av kyrkans syn går att  finna i  dess teologi och det här arbetet  undersöker hur kyrkans

teologi uttrycks hos några av samfundets biskopar och vad det får för konsekvenser och hur det

förhåller sig till det som varit den dominerande kyrkosynen i Svenska kyrkan: folkkyrkan.  

1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket vis de olika synsätt på Kristus, kyrka och

efterföljelse som finns i Svenska kyrkan kan ge konsekvenser i mötet med resten av samhället.

Genom att tydliggöra bilder som finns i samfundet är det lättare för det omkringliggande samhället

att förstå och bemöta Svenska kyrkan på ett lämpligt sätt. Det ger också människor en möjlighet att

lättare ta ställning till det budskap som Svenska kyrkan förmedlar och värdera det i förhållande till

sin egna livsåskådning. I arbetet kommer jag diskutera hur tydlighet/otydlighet kan påverka hur

relevant samfundet är för dess medlemmar såväl som människor utanför och hur det kan bidra till

att förstå Svenska kyrkans roll i ett samhälle som på många sätt blir allt mer icke-religiöst. 
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1.2 Frågeställning

För att konkretisera syftet ytterligare har jag valt att utgå från följande frågeställning:

Vad förmedlar några av Svenska kyrkans biskopar för kyrkosyn och vad kan det få för konsekvenser

för relationen mellan samhälle och kyrka?

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Min teoretiska utgångspunkt i det här arbetet är att Svenska kyrkan står i en situation där hennes

identitet inte är klarlagd i relation till dess medlemmar och det omkringliggande samhället. En av de

begrepp som varit frekvent använt för att beskriva Svenska kyrkan har varit begreppet folkkyrka.1 I

lagen om Svenska kyrkan, beskrivs Svenska kyrkan som  ”en öppen folkkyrka, som i samverkan

mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.”2

Även i Svenska kyrkans kyrkoordning beskrivs kyrkan som:”en öppen folkkyrka med uppdrag att

förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande

likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare likaväl som den som hunnit längre på

trons väg.”3 Vad det innebär att vara en öppen folkkyrka är inte självklart och under 1900-talet har

många olika personer försökt definiera folkkyrkan. Ibland har denna beteckning använts som ett

honnörsord vilket lett till att det använts i vitt skilda sammanhang och grupperingar och detta har

ytterligare gjort begreppet svårdefinierat.4 Denna särställning som folkkyrkobegreppet kan få, som

ett svagt definierat ord, riskerar inte bara urvattning utan också, enligt Ekstrand, att bli en ideologisk

gränsmarkör som används som ett retoriskt begrepp för att urskilja goda kyrkogestaltningar från

dåliga. Då blir begreppet snarare en fråga om lojalitet till vissa kyrkopolitiska syften och riskerar att

maskera och förhindra självkritiska reflektioner inom kyrkan.5 Ett annat problem är att mycket av

den folkkyrkliga identiteten byggdes upp under första hälften av 1900-talet, i ett samhälle som var

radikalt  annorlunda  från  det  som  vi  har  idag.  Denna  osäkerhet  riskerar  att  få  långtgående

konsekvenser  vilket  jag  kommer  beskriva  med  hjälp  av  några  teologer  och  deras  bidrag  i

folkkyrkodebatten nedan och utveckla senare i under ”Sveriges folk – ett guds folk” på sidan 10.  

1 Jan, Eckerdal,Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning, Artos, Diss. Uppsala : Uppsala 
universitet, 2012,Skellefteå, 2012, s.13
2 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981591-om-svenska-
kyrkan_sfs-1998-1591 (Hämtad 2018-04-24) 
3 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen (Hämtad 2018-04-24) 
4 Thomas, Ekstrand Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka, Verbum, 
Stockholm, 2002, s.73
5 Eckerdal, 2012, s.349-350

2



I boken  Efter Folkkyrkan  har Patrik Hagman beskrivit  de problem som Svenska kyrkan och de

andra  nordiska  folkkyrkorna  står  inför  och  hur  folkkyrkobegreppet  blivit  allt  svårare  att

upprätthålla.  Hagman beskriver  en kyrka med sviktande ekonomi och med en allt  större  grupp

medlemmar  som  går  ur.  Medlemskapet  är,  menar  Hagman,  inte  något  som  värderas  högt  av

majoriteten  medlemmar.6 Därför  är  det  obegripligt  att  kyrkan  lägger  ett  så  stort  fokus  på  ett

medlemskap  och  ritualer  för  medlemmar  som  inte  tror  på  dess  innebörd.  Kyrkan  blir  då  en

serviceinriktad institution som snarare erbjuder en tjänst, på ett sätt som Hagman jämställer med att

hyra in en tomte på julafton.7
  Hagman menar dessutom att en trosförskjutning skett i samhället där

gruppen som tidigare beskrev sig som andliga minskar, medan gruppen som uttryckligen avsäger

sig tro helt och hållet växer. Det är då inte möjligt att leva kvar i en förlegad bild av kyrkan som inte

längre stämmer överens med verkligheten. Idén om nåden blir märklig när det talas om en gränslös

öppenhet, samtidigt som kyrkan i mångt och mycket formas och definieras av en liten grupp, som

utgörs i första hand av anställda.8 Utåt sett finns bilden av en gemenskap som ska sträcka sig till alla

människor  men  i  praktiken  utgörs  gruppen  av  en  mycket  exklusiv  samling  människor.  Därför

behöver Svenska kyrkan hitta ett nytt sätt att se på sig själv och sitt förhållande till samhället. För

Hagman  ligger  en  stor  del  av  problematiken  i  den  oklarhet  som ligger  till  grund  för  kyrkans

teologiska självförståelse. Detta, menar Hagman, ger sig uttryck i frågan om vad som är kyrkans

syfte och hur kyrkan ska förhålla sig till den del av skapelsen som inte hör ihop med kyrkan.9 

En  annan  person  som  skrivit  om  folkkyrkan  på  2000-talet  är  Thomas  Ekstrand.  I  sin  bok

Folkkyrkans gränser beskriver Ekstrand också den pågående sekulariseringsprocessen  som också

orsakat ett underskott av intresse för kyrkans traditionella praxis och läroförmedling.10 Trots detta

finns det fortfarande en stor lojalitet mot Svenska kyrkan och en förväntan att samfundet ska utföra

vissa tjänster i samhället, i första hand knutet till välfärdssektorn.11 För Ekstrand behöver fokuset på

att  utföra  tjänster  inte  vara  ett  problem,  då  han  förespråkar  en  sådan  modell  av  kyrkan  som

samtidigt  är  starkt  knutet  till  Billings  vision  av  en  nådemedelsinsitution.  Kyrkan  är  i  sig  inte

evangelium  men  är  en  av  många  som  kan  sprida  detta  med  hjälp  av  diakoni,  gudstjänster,

kulturutbud  eller  andra  kyrkliga  handlingar.12 Detta  är  viktigt  menar  Ekstrand  för  att  minska

riskerna för en triumfalistisk kyrka eller som blir allt för starkt knutet till kulturella idéer om en

6 Patrik, Hagman, Efter folkkyrkan: en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället, Artos, Skellefteå, 2013, s. 33
7 Hagman, 2013, s. 34
8 Hagman, 2013, s. 36
9 Hagman, 2013, s. 54
10 Ekstrand, 2002, s.115, 117
11 Ekstrand, 2002, s. 117
12 Ekstrand, 2002, s. 134
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svensk kyrka, för ett svenskt folk. Det hör också ihop med kyrkans ansvar att skapa rättfärdiga

relationer  i  världen.13 Med  hjälp  av  denna  evangelieförmedling  kan  då  verksamheten  sprida

budskapet om syndernas förlåtelse, i första hand som ett öppet erbjudande där kyrkans uppgift inte

är att se om budskapet har mottagits. På så vis blir kyrkan per automatik en blandad gemenskap av

troende och icke-troende.14 Den här idén, om den förekommande nåden är starkt förknippat med den

folkkyrkobild som biskop Billing företrädde och Ekstrand lyfter själv att detta är en av de viktigaste

aspekterna  av  vad  som  utgör  folkkyrkan.  Kyrkans  uppdrag  är  något  som  föregår  mänskliga

gemenskaper. 

En annan teolog som undersökt folkkyrkobegreppet med fokus på Billings folkkyrkobegrepp är

teologen  Jan  Eckerdal.  I  boken  Folkkyrkans  kropp undersöker  Eckerdal  hur  den  billinska

folkkyrkotanken  tar  plats  i  samhället  och  vilka  problemkomplex  och möjligheter  det  medför.15

Precis som de andra teologerna beskriver Eckerdal en bild av ett samhälle som är annorlunda från

den tid då folkkyrkobegreppet formulerades. Kyrkans myndighetsutövning är numera marginell och

befinner  sig i  ett  samhälle  som blir  allt  mer  pluralistiskt.16 Även om det  gett  en viss oro över

kyrkans identitet menar Eckerdal att denna osäkerhet över identiteten är något som ständigt följer

med kyrkan.17 Begreppet identitetskris pekar åt att kyrkans egentliga tillstånd är stabilitet,  något

som riskerar att skapa ännu större problem. En kyrka som är stabil behöver inte söka vidare och får

allt svårare att vara i Kristi efterföljelse.18 Den fråga som bör behandlas är därför istället hur kyrkan

bör kunna gestaltas i sin samtid och samtidigt upprätthålla sin kristna integritet. Denna spänning har

följt kyrkan genom historien och därmed knyter Eckerdal dagens problematik till den historiska

kyrkans ständiga utveckling.19 Detta menar Eckerdal visar på att det inte finns ett svar vilket gör att

det är möjligt att testa olika förhållningssätt.20 

Jag  delar  Hagman,  Ekstrand  och  Eckerdals  omvärldsanalys  av  samhället  och  Svenska  kyrkan.

Samtidigt är det viktigt att försöka centrera på vilket sätt samhälles relation till Svenska kyrkan har

förändrats  och  där  går  det  att  se  två  viktiga  punkter:  För  det  första  finns  det  trots  en

sekulariseringsprocess  en  förväntan  från  stat  och  samhälle  att  Svenska  kyrkan ska  utföra  vissa

tjänster.  Det  finns  också  fortfarande  en  stor  grupp  människor  som  känner  en  tillhörighet  till

13 Ekstrand, 2002, s.144
14 Ekstrand, 2002, s. 135
15 Eckerdal, 2012, s. 23
16 Eckerdal, 2012, s.13
17 Eckerdal, 2012, s. 14
18 Eckerdal, 2012, s.15
19 Eckerdal, 2012, s.16
20 Eckerdal, 2012, s.17
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samfundet, men det är i första hand genom den tjänsteförmedling som kyrkan står för, snarare än

dess teologiska budskap. För det andra är den situation som Svenska kyrkan står i inte unik, frågan

om dess identitet har uppkommit tidigare och på så vis bör en vara försiktig med att måla upp

situationen som allt  för  krisartad.  Trots  detta  är  det  viktigt  att  poängtera att  den situation  som

Svenska kyrkan står inför idag är unik på så vis att den sekulariseringsprocess (som också bär en

viss form av anti-religiösa avståndstaganden) som kan observeras i samhället saknar motstycke i en

historisk återblick. På så vis är det möjligt att både se samhället som en möjlighet och en risk för

kyrkans fortsatta existens. Utifrån detta kan en ställa två övergripande frågor som kommer att följa

med det här arbetet utifrån mina teoretiska utgångspunkter: Hur nära samhället bör kyrkan befinna

sig och på vilket sätt ska hon vara öppen för samhället? Som ett kristet samfund måste det finnas en

genomarbetad syn på förhållandet till ett samhälle som förväntar sig något annat  än den kristna

prägeln. Om det är genom att fortsätta på en modifierad tjänsteinriktat folkkyrkotanke som blir en

av många aktörer inom den sociala och andliga välfärden eller  om folkkyrkobegreppet behöver

radikalt omformuleras är funderingar som jag kommer bära med mig i min analys av materialet.  

1.4 Metod  

För att kunna göra detta har jag valt att analysera tre olika biskopar som arbetar eller har arbetat

inom Svenska kyrkan. Alla tre teologer är biskopar och har skrivit böcker som behandlar frågan om

Svenska kyrkans identitet. För att kunna bedöma dessa tre teologers bidrag har jag valt att göra en

idéanalys  på dem för att  kunna bättre strukturera respektive biskops resonemang. I  sin bok  Att

förstå religion  beskriver Carl Henric Grenholm en idéanalys som ett verktyg för att klargöra och

beskriva innehållet i en text för att ta reda på dess logiska struktur. Genom att utföra detta kan en

person ta ställning till om påståendena som görs i texten är rimliga.21 Jag har valt denna metod

eftersom detta arbete utgår från texter som har skrivits av tre olika biskopar som behöver analyseras

och struktureras logiskt för att det ska vara möjligt att pröva dess rimlighet. För att få en tydlig

struktur har jag valt att undersöka tre aspekter av deras texter: synen på Kristus, synen på kyrkan

och synen på efterföljelse. Alla tre biskopar diskuterar dessa aspekter och utgör en viktig del av vad

som kan ses som kyrkans identitet. För att testa respektive biskops beskrivning kommer jag att utgå

från tre kriterier  som ligger till  grund för hur en rimlig kyrkosyn kan se ut.  Kriterierna är som

följande: 

21 Carl-Henric, Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 215
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– Ett traditionskriterium

– Ett förståelsekriterium 

– Ett funktionskriterium

Med ett  traditionskriterium menar  jag att  synen behöver  ta  avstamp i  en kristen utgångspunkt.

Kyrkans identitet  kan  definieras  från  många olika  perspektiv,  alltifrån  en samhällelig  nytta,  en

historisk realitet eller social nödvändighet men för att kyrkan ska ha något berättigande som religiös

institution behöver dess identitet grundas på en religiös övertygelse. Detta skulle exempelvis kunna

innebära hänvisningar  till  Kristus  instiftande  av kyrkan (Matt  16:18)  eller  missionsbefallningen

(Matt  28:19).  Eftersom  Svenska  kyrkan  är  ett  trossamfund  måste  det,  till  skillnad  från  andra

institutioner i samhället ta sig utgångspunkt i det som gör det till ett samfund: dess religiositet. 

Det andra kriteriet jag har valt är ett förståelsekriterium. Den grundläggande utgångspunkten i detta

arbete är att otydligheten i Svenska kyrkans vision skapar problem i mötet med medlemmar och

samhället.  Otydlighet kan ge sig i uttryck på många olika sätt och jag kommer fokusera på två

tydliga aspekter: irrelevans och inkonsekvens. Irrelevansen hör ihop med problematiken att använda

sig av perspektiv som inte tar i beaktande omvärlden för tillfället. Skulle perspektivet utgå från ett

enhetsamhälle i sin omvärldsbeskrivning eller yrka på en folkkyrkotanke som är relevant för sagda

samhälle saknas relevansen och det kommer  då vara irrelevant som kyrkosyn. Den andra aspekten

behandlar inkonsekvens.  Skulle perspektivet motsäga sig själv eller inte gå ihop riskerar det att

förvirra  och  skapa  ytterligare  otydlighet  och  därmed  förstärka  de  problem  som  redan  finns  i

samfundet i fråga om otydlighet. En annan viktig aspekt är att perspektivet kan ta hänsyn till och

förklara eventuella  teologiska inkonsekvenser  som kan uppstå.  Det  finns  flera  ämnen i  bibelns

texter som behandlas och besvaras på vitt skilda sätt och det är viktigt att synsättet gör ett försök att

harmonisera dessa om de lyfts. 

 

Det tredje kriteriet jag valt är ett funktionskriterium. Med detta menar jag att perspektivet ska

kunna användas rent praktiskt av samhället/medlemmarna för att  lättare förstå Svenska kyrkans

identitet  och dess förhållande till  samhället  och hur det kan efterlevas.  Detta skulle exempelvis

kunna  handla  om  synsätt  som  ger  Svenska  kyrkans  medlemmar  möjlighet  att  lättare  agera  i

samhället utifrån sin kristna övertygelse. Det är också viktigt att perspektivet kan ge svar på dem

dilemman  som kan  uppstå  i  mötet  med  samhället.  Ekstrand  skriver  i  Folkkyrkans  gränser att

utformningen av en folkkyrkoteologi behöver både ta i beaktande livsåskådningar som de uttrycks i
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samhället men också ta hänsyn till den politiska och rättsliga läget.22 Genom att konkretisera hur

kyrkan som idé kan användas i en nutida svenskkyrklig kontext kan både kyrkan och samhället

bemöta varandra på ett tydligare och mer fruktsamt sätt. 

1.5 Material

Materialet som jag kommer analysera kommer utgå från två böcker från tre biskopar som verkar,

eller har verkat i Svenska kyrkan: Antje Jackelén, K.G Hammar och Biörn Fjärstedt. Det perspektiv

som Jackelén  företräder  kommer  utgå  från  böckerna  Gud är  större  och  Samlas  kring  Hoppet.

Hennes kyrkosyn tar sin utgångspunkt i kyrkans unika bidrag till samhället och hur kyrkan kan, i

dialog  med  samhället  skapa  goda  livsmöjligheter  för  alla  människor.  Det  andra  perspektivet

kommer konstrueras från Hammars två böcker Ecce Homo: efter 2000 år samt Släpp fången loss! :

»Gud«  bland  metaforer  och  apofatiska  provisorier.  Denna  kyrkosyn  fokuserar  på  människans

erfarenhet av det gudomliga och vilka metaforer som kan användas för att ständigt vara en kyrka

som strävar bortom sig själv och traditionen. Slutligen kommer jag analysera Fjärstedts kyrkosyn

med hjälp av hans böcker Brev om hopp i en uppbruten värld och Brev till unga präster & pastorer

i Kristi kyrka : lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad kyrkovision som tar sin utgångspunkt i

kyrkans unika ställning i världen och hur den troende gemenskapen ska kunna leva kristna liv i en

annars, icke-kristen värld. 

Alla tre teologer är eller har varit biskopar inom Svenska kyrkan och är därför viktiga

representanter för de synsätt som finns inom samfundet. Även om detta arbete inte presenterar hur

frekventa respektive biskops teologiska självuppfattning om Svenska kyrkan är bland dess

medlemmar bör deras normerande åsikter ha stor vikt, just på grund av det faktum att Svenska

kyrkan är en episkopal kyrka. Alla tre biskopar har varit eller är aktiva under 2000-talet i Svenska

kyrkan vilket gör att perspektiven ligger förhållandevis nära varandra ifrågan om kontext vad gäller

tid och rum.

1.6 Forskningsöversikt

Som tidigare nämnt finns det många olika teologer som har skrivit om Svenska kyrkans identitet i

allmänhet och folkkyrkobegreppet i synnerhet. Jag har valt ut några författare nedan som har varit

särskilt knutna till forskningen om och kring folkkyrkan runt 2000-talet och hur de relaterar till just

mitt arbete. Författare som jag har refererat till i mitt arbete, exempelvis Thomas Ekstrand, Patrik

22 Ekstrand, 2002, s. 127-128
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Hagman och Jan Eckerdal kommer inte lyftas i översikten även om de också tillfört viktiga inslag i

forskningen om folkkyrkan. Överlag är det möjligt att se att de flesta författare antingen kommer

från ett kyrkovetenskapligt eller historiskt perspektiv i frågan om folkyrkobegreppet. 

En som undersökt hur en nutida folkkyrklig identitet kan se ut är Bo Håkansson. I sin avhandling

Vardagens kyrka  utgår han från Gustaf Wingrens syn på kyrkan som varken en institution eller

gemenskap av troende utan som evangelium och sakrament för att se vad för betydelse kyrkans

budskap har för den enskilde i vardagen. Avhandlingen utgår från tre olika frågor: Vad, vem och

vart är kyrkan? Målet är att knyta an till Wingrens mål att skapa en ecklesiologi passande för det

vardagliga och samtidigt ta fasta på ett lutherskt arv utan att behöva landa i en allt för hårt knuten

och exklusiv gemenskap. Han landar i att  lyfta fram tre begrepp som är relevanta för moderna

folkkyrkor: öppenhet, egenart och integration. 

Precis som Håkansson har Gösta Wrede undersökt folkkyrkan utifrån en historisk återblick i sin

undersökning Folkkyrkan i Framtiden. Wrede fick på uppdrag av Svenska kyrkans centralstyrelse

att göra en analys av folkkyrkobegreppet med hjälp av en teologisk förståelse för att komplettera

den utredning som gjordes 1992 vid namn Kyrka-stat, ekonomi och rätt i kyrkan (SOU 1992:9). För

Wrede ligger grundprincipen för folkkyrkan i tron på Gud och Guds vilja. Den nåd som kyrkan

förmedlar är ett uttryck för Guds handlande med människan. På så vis sållar sig Wrede till den

billinska folkkyrkosynen. I boken diskuterar Wrede också Svenska kyrkans framtid som statskyrka

eller folkkyrka och landar i att trots en lång traditionsbundenhet till staten så finns ingenting som

gör att kyrkan måste vara en statskyrka. Tvärtom bär Svenska kyrkan en obruten kristen identitet

där ett folkligt ansvar, snarare än ett statligt föreligger. Både Håkansson och Wrede utgår från ett

historiskt perspektiv med stark betoning på två viktiga teologer, Wingren, respektive Billing.

Ett forskningsarbete som ligger närmare det här arbetet är Björn Vikströms bok  Folkkyrkan i en

postmodern  tid  –  tjänsteproducent  i  välfärdssamhället  eller  engagerande  gemenskap.  I  boken

undersöker  Vikström  hur  en  postmodern  folkkyrkosyn  kan  fungera  utifrån  en,  å  ena  sidan

tjänsteproducerande perspektiv men också som gemenskapsbildande folkrörelse. Genom att testa

teologiskt grundade kyrkosyner och låta dem mötas med ett empiriskt material söker han i sin bok

ett bredare perspektiv på vad som kan vara en postmodern tolkning av folkkyrkan. Han landar i tre

viktiga begrepp: historia, helighet och handling. Alla tre är viktiga aspekter för att folkkyrkan ska

kunna fortsätta fungera som en ecklesiologiskt ramverk för Svenska kyrkan. 
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Även  Vikström  låter  det  historiska  vara  utgångspunkten  men  han  låter  det  bryta  med  en

religionssociologiskt  perspektiv  för  att  ytterligare  bredda  perspektivet.  Till  skillnad  från  de  tre

teologerna  utgår  detta  arbete  från  en  samtida  reflektion  där  tre  olika  biskopars  bidrag  testas  i

relation till  varandra.  Även om det finns en kort  historisk bakgrund fyller  den endast syftet  att

förenkla för läsaren att förstå den problematik folkkyrkobegreppet står inför idag. Det finns inte

heller  någon  folkkyrkosyn  som företräds  inledningsvis  i  detta  arbete utan  de  kyrkosyner  som

kommer  lyftas  i  detta  arbete  kommer  testas  utifrån  några  valda  kriterier  för  se  hur  respektive

biskops teologiska bidrag håller som kyrkosyn.  

Jag  vill  också  uppmärksamma två  uppsatser  på ämnet  som undersökt  folkkyrkan i  relation  till

interreligiösa  initiativ  och  Svenska  kyrkan  i  utlandet  (SKUT).  Tobias  Nellvik  har  skrivit  en

kandidatuppsats med namnet En modern folkkyrka – svenskkyrklig självförståelse inom Guds hus-

projektet i Fisksätra. Uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser

ut i det interreligiösa projektet Guds hus utifrån en teoretisk modell kallad 4 voices of theology.

Modellen består av fyra olika aspekter av teologi: adopterad, normativ, formell och operativ teologi

som  tillsammans  ska  hjälpa  till  att  analysera  självförståelsen  och  hur  den  påverkar  den

religionsteologi  som förmedlas.  Efter  att  ha  analyserat  materialet  kommer  han  fram till  att  en

kontextuell och erfarenhetsgrundad teologi träder fram där företrädarna beskriver sin egna teolog

som en ”kärleksbudets teologi”. 

Den andra uppsatsen, En svensk folkkyrka utomlands: Fyra fallstudier av hur folkkyrka kommer till

uttryck i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) är skriven av Ingrid Hammarberg och undersöker hur

folkkyrkotanken ser ut utifrån Svenska kyrkan i utlandet genom att analysera tryckt material från

några av utlandsförsamlingarna. Syftet med hennes uppsats är att problematisera förståelsen av vad

som är  folkkyrka  i  relation  till  SKUT och samtidigt  bidra  till  en  bättre  förståelse  av  Svenska

kyrkans självbild. Hammarberg kommer fram till att det det svenska blir en viktig markör i det

folkkyrkliga, inte med en nationalromantisk prägel utan som en andlig ambassad där människor får

möjlighet att utöva sitt andliga och kyrkliga liv på svenska. Folkkyrkan är inte ett entydigt begrepp

och den folkkyrka som ges uttryck i SKUT och i resterande Svenska kyrkan är inte helt lika trots

sina gemensamma uppdrag. Hammarberg landar i slutändan i att omsorgen för de tillhöriga är ett

viktigt kännetecken för folkkyrkan. Båda dessa uppsatser har sin utgångspunkt i församlingar och

hur folkkyrka gestaltas i praktiken och kan därför beskrivas som empiriska arbeten. På så vis skiljer

sig det från detta arbete där fokuset ligger på Svenska kyrkans biskopar och hur de kan förstås med

hjälp av en idéanalytisk metod. 
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Det här arbetet  är  tänkt att  bidra med ytterligare ett  perspektiv i  folkkyrkodebatten genom  att

undersöka vilka kyrkosyner som får ta plats bland viktiga företrädare inom Svenska kyrkan idag. På

så vis skiljer sig detta arbete från de försök som gjorts att rekonstruera tidigare folkkyrkomodeller,

men också från de arbeten som försöker föra in andra teologiska perspektiv som inte härstammar

från ett  inomkyrkligt  perspektiv.  Genom att  testa  de kyrkosyner  som svenska kyrkans biskopar

uttrycker är det möjligt att bättre se vart Svenska kyrkan står idag i synen på kyrka och i synnerhet

vad som kan betecknas som en folkkyrka. 

2.0 Att vara kyrka är att vara kyrka i sin egen tid  

I den här delen kommer jag börja med att ge en kort historisk återblick till hur folkkyrkotanken

uppkom  inom  en  svenskkyrklig  kontext.  Därefter  kommer  jag  presentera  respektive  biskops

kyrkosyn och försöka klargöra deras åsikter om Kristus, kyrkan och efterföljelsen. 

2.1 Sveriges folk – ett Guds folk

För att förstå den kritik som i detta arbete riktats mot den klassiska folkkyrkotanken presenteras här

en kort historisk bakgrund till  folkkyrkobegreppet och dess uppkomst. Den religiöst  motiverade

folkkyrkan med stark betoning på den förekommande nåden torde vara en av de mest betydelsefulla

identitetsmarkörerna för Svenska kyrkan. Samtidigt uppkom denna ecklesiologiska modell som ett

svar i en helt annan tid med helt andra förutsättningar vilket medfört vissa dilemman

när det kommer till att applicera den idag.

 

Under  första  hälften  av  1900-talet  började  Svenska  kyrkan  möta  allt  större  kritik  från  både

frikyrkligt och politiskt håll.23 Detta gav sig i uttryck på flera sätt. Svenska kyrkan fick allt svårare

att rekrytera präster, allt färre gick till söndagens högmässogudstjänst och i städern förlorade dem

medlemmar på grund av de nyetablerade frikyrkorna och den mer sekulära och religionskritiska

arbetarrörelsen.24 För den svenskkyrkliga samtiden sågs utvecklingen på med en allt större oro över

det  som Karlstads  biskop  J.A Eklund  skulle  benämna  som  ”de  tomma  kyrkornas  ödeland.”25

Gensvaret som kom i form av folkkyrkotanken, skulle visa sig vara en stark motreaktion som skulle

komma att sätta en identitetsprägel på Svenska kyrkan som fortsatt ända fram till idag. Denna idé

som formulerades hos teologer såsom Einar Billing, J.A Eklund, Siri Dahlquist m.fl. etablerades på

23 Ingmar, Brohed, Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Verbum i samarbete med 
Svenska kyrkans forskningsråd, Stockholm, 2005, s. 18

24 Ibid
25 Ibid
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två viktiga platser som jag kommer lyfta nedan: ungkyrkorörelsen och biskopsmötet 1929. 

En av de viktigaste principerna för folkkyrkotänkarna blev frågan om den  förekommande nåden.

Till skillnad från frikyrkorna utgick inte Svenska kyrkan från någon troendegemenskap utan hade

sin geografiska hemvist utifrån Sveriges gränser. Denna kritik som bland annat P.P Waldenström

lyfte, kritiserade att en kyrkogemenskap som inte utgick från människornas tro knappast kunde vara

Kristi  kyrka.26 Gensvaret  blev  att  från  ungkyrkorörelsen  och  speciellt  Västeråsbiskopen  Einar

Billing poängtera den  förekommande nåden som gav sig uttryck i  territorialprincipen.  Trots att

organisationen till dess yttre kan se ut att vara profan är den egentligen helt religiöst motiverad på

så vis att den fungerar som ett redskap för Gud att nå alla i Sverige med sin nåd. Detta gjordes

genom att evangeliet kunde höras över hela landet, tillsammans med nådemedlens utgivande till

syndernas förlåtelse. Denna verksamhet berör alla människor och erbjuds fritt för alla att ta del av. 27

På så vis blir det Guds handlande i världen som blir subjektet i kyrkan. En annan viktig princip blev

att betona det gemensamma historia som Svenska kyrkan hade med det svenska folket som gjorde

det självklart att också nå ut till hela folket.28

Denna önskan att nå ut till hela folket sporrade, i första hand den framväxande ungkyrkorörelsen

som med  en  önskan  om att  knyta  folket  till  Svenska  kyrkan  och  nationen  reste  ut  för  ett  re-

evangelisera landet under parolen ”Sveriges folk – ett Guds folk”.29 Här blev J.A Eklund en viktig

person för rörelsen. För honom blev frågan om frälsning inte bara en individuell fråga som ofta

betonades i frikyrkligheten utan något kollektivt  knutet  till  hela folket.30 Sverige blev då ett  av

många, av Gud utkorade folk med en speciell uppgift. Även detta försattes i en religiös prägel med

inspiration från Gamla testamentet och Israels folk.31 För Eklund blev därför kyrkan i sin universella

karaktär osynlig men tog sin synliga form genom olika nationer och folk som blivit skapade av

Gud.32 Detta  fokus på de nationella  dragen gjorde också att  ungkyrkorörelsen engagerade sig i

politiska samfrågor, ofta med konservativa drag såsom pansarbåtsinsamlingen 1912 och bondetåget

1914.33 

26 Brohed, 2005, s. 26
27 Borhed, 2005, s.27
28 Ekstrand, 2002, s. 75
29 Ekstrand, 2002, s.75
30 Brohed, 2005, s. 29
31 Brohed, 2005, s. 30, Ekstrand, 2002, s. 75
32 Ekstrand, 2002, s. 76
33 Brohed, 2005, s. 30-31
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Biskopsmötet  1929  blev  den  första  formella  uppslutningen  bakom  den  nya  folkkyrkotanken.

Motionen tog fasta på tre viktiga punkter: avskiljande från den allt mer sekulariserade staten, vikten

av att sprida evangelium till kommande generationer och slutligen att kyrkans myndighetsroll skulle

tonas ned i förhållande till folkrörelsetanken.34 Målet var att försöka kombinera ett folkomfattande

perspektiv  med  betoning  på  nationen  (folk-)  med  kyrkans  kristna  prägel  (-kyrka).35 Genom

motionens betoning på att ge de kyrkliga organens mer självständighet skulle Svenska kyrkan också

bättre kunna fånga in folkrörelsekaraktären som det frivilliga arbetet hade.36 Dessa frågor föreföll

samtidigt med en annan viktig fråga i Svenska kyrkan och som motionen även diskuterade: frågan

om utträden. Tidigare hade kyrkokritiska personer blivit invalda i kyrkoråd i bland annat Västerås

och Bromma vilket skapade ett dilemma när personer som inte ansåg sig vara kristna ändå skulle ha

rätt att influera ett samfund de inte kunde lämna.37 Därför uttrycktes det från biskopligt håll en

önskan om utträdesmöjlighet i motionen. För Billing och de andra biskoparna fanns det även en

religiös motivering till detta. Eftersom frälsningen är ett fritt erbjudande är det inte möjligt att sätta

några speciella troskrav för att få bli en del av den gemenskapen och därför måste medlemskapet,

likt nåden erbjudas frivilligt och möjlighet att säga nej måste existera.38 

Utifrån denna korta historiska överblick är det möjligt att lyfta några punkter i det folkkyrkliga

kyrkosynen som är  speciellt  intressanta i  relation till  detta  arbete.  För  det  första  så går  det  att

observera  en  starkt  betoning  på  en  nationell  enighet  i  den  unga  folkkyrkorörelsen.  Även  om

exempelvis Billing ville minska ner konnotationerna till folk och nation finns det en starka band

mellan  idén  om  Sverige  som  nation  och  Guds  kallelse  till  dess  folk.  Med  erfarenheten  av

nationalismens farligare sidor finns det en del uppenbara risker med den formen av retorik. Det

finns också en allt större problematik i att använda nationen och Sveriges gränser i sin teologiska

formulering av kyrkosyn, samtidigt som den gränsöverskridande och ekumeniska kyrkan blivit allt

mer relevant på senare år. Världen och kyrkan blir allt mer globaliserad och vad innebär det för en

kyrkosyn som ser Sveriges gränser som sin självklara utgångspunkt? 

För det andra finns det en önskan i folkkyrkotanken att nå ut till hela folket med ett budskap. Den

förekommande nådens princip förutsätter att den ska nå alla, eftersom det är Gud som kallar på

människan. På så vis finns det en omsorg för alla inom Sveriges gränser, samtidigt som det också

kan ses som en form av paternalistiskt ansvar som, i ett pluralistiskt samhälle riskerar att skapa

34 Ekstrand 2002, s. 29
35 Brohed, 2005, s. 39
36 Brohed, 2005, s. 40
37 Brohed, 2005, s. 38-39
38 Ekstrand, 2002, s. 28, 79
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dilemman. Även om varje människa har möjlighet att neka erbjudandet, ska alla ses som potentiella

mottagare av evangeliet trots att de tillhör andra trossamfund? Hur ska detta budskap eventuellt

förmedlas?  En  annan  aspekt  är  den  förväntan  som  uppkommit  på  Svenska  kyrkan  som

välfärdsförmedlare.  Ska  kyrkan  fortfarande  erbjuda  sina  sociala  och  andliga  tjänster,  även  om

människor tackar nej till nådeserbjudandet? För Billing var det självklart att dessa två hörde ihop:  

”Glädjeämnet, det måste starkt betonas, är ju icke, får icke vara detta, att kyrkan på något sätt får

vara med, utan att att den får vara det med sitt stora glädjebudskap.”39 Är det möjligt att kombinera

dessa två aspekter utan att samhället klipper de lojalitetsband som finns till Svenska kyrkan? 

 

För det  tredje kom det  med den starka betoningen på kyrkan som en nådemedelsinstitution en

centrering kring de vigda tjänsterna i kyrkan. Trots att det inom folkkyrkorörelsen fanns en önskan

att öppna upp den kyrkliga strukturen för frivilligarbetet går det nog i efterhand att se en stark

betoning på prästens och i förlängningen, de anställdas roll i kyrkan där lekamannafolkets utrymme

fick  en  mer  undanskymd  roll.40 Samtidigt  pekar  utvecklingen  mot  en  kyrka  som  förlorar

medlemmar  och  i  förlängningen  får  mindre  ekonomi  där  frivillighet  kommer  få  en  allt  större

betydelse. Är det då rimligt att utgå från en folkkyrkotanke med stark betoning på de anställdas

kyrka när det finns en stor frivillighetsbas, som sannolikt kommer bli större i framtiden? Detta är

frågor och dilemman som den klassiska folkkyrkotanken brottas med och som blir allt mer relevanta

att  ta  hänsyn  till  och  jag  hoppas  att  med  detta  arbete  kunna  besvara  en  del  av  dem.  

2.3 Jackelén - Bortom det svenska och bortom det kyrkliga

”Det är utifrån >>vårt eget<< som det går att  bygga broar till  >>det främmande<<, genom

igenkännande eller visst samförstånd i lyhördhet för världens frågor, behov och utmaningar. Då ser

vi en växelverkan som möjliggör för kristna att vara kyrka i kritisk solidaritet med samhället och

världen.”41 - Antje Jackelén 

Antje  Jackelén  föddes  1955  i  Herdecke,  dåvarande  Västtyskland.  1980  vigdes  hon  till  präst  i

Stockholm och blev senare biskopsvigd för Lunds stift 2007. Som biskop har hon gjort sig känd

som aktiv opinionsbildare, speciellt i frågor om religionsdialog och förhållandet mellan religion och

sekularisering. 2014 blev hon vald till  ärkebiskop för Svenska kyrkan. Den ena boken,  Gud är

större är det herdabrev som Jackelén skrev under sin tid som biskop i Lund. Boken tar upp en rad

39 Einar, Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu., Stockholm, 1942, s.32
40 Brohed, 2005, s. 28
41 Antje, Jackelén, Gud är större: ett herdabrev för vår tid,  Arcus, Lund, 2011, s. 132
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olika ämnen men fokuset ligger på hur det är möjligt att hitta en roll för kyrkan/teologin att vara i

kritisk och självkritisk solidaritet med samhället. Den andra boken, Samlas kring hoppet kan sägas

vara en fortsatt samtal kring samma ämne men utifrån kortare predikningar, essäer och debattinlägg.

Båda böckerna berör just frågan om vad som är kyrkans roll i världen och hur kyrkan kan bidra som

en god kraft i samhället. 

Synen på Kristus 

För Jackelén är berättelsen om Kristus en berättelse om hopp. Detta hopp är något som angår alla

människor i en tid som är kantad av desperation och rädsla inför klimathot, våld och lidande. Korset

kan därför bli en huvudsymbol, inte bara för döden utan också en seger över döden, ett slags slut på

det lidande som kan ses i världen.42 På grund av denna universalitet är det svårt att sätta upp en

gränsdragning för den kristna tron.43 Den treenige Guden är till sitt väsen inkluderande och större än

det sanningsanspråk som ligger i den kristna tron att Jesus är Gud, något som också bekräftas i

Jesus möte med världen.44 Att försöka skapa en större gräns mot den andre blir då för Jackelén att gå

emot evangeliet. När Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet säger han det som ett sätt att

bekräfta att Gud är mänsklig och mycket enklare att nå än vad som först kan tros.45 Det innebär

däremot inte att det ska stå som ett hinder för en Gud som är större och möter människor på ett sätt

människan aldrig helt kan förstå fullt ut. Att Gud är nära alla människor gör absolutistiska anspråk

svåra och riskerar att skapa våldsamma möten i och med världen.46 Oron för fundamentalism och

isolering är något som Jackelén lyfter genomgående i sina böcker och därför blir öppenheten och

självkritiken en skyddsanordning mot former av religiösa avarter som annars kan uppkomma.47 

Synen på kyrkan

Den öppenhet som ligger i synen på Kristus blir också viktigt för synen på kyrkan för Jackelén.

Med sekulariseringen finns en vilja att få religionen att minska sin närvaro i den offentliga rummet,

något som Jackelén är kritisk till då samhället inte är sekulärt.48 Ett samhälle som inte tar hänsyn till

religionen  riskerar  att  skapa  ett  mer  ostabilt  samhälle  när  människor  saknar  koppling  till  sina

religiösa och kulturella rötter och är därför mer mottagna för fundamentalism och odemokratiska

42 Antje, Jackelén, Samlas kring hoppet, Verbum, Stockholm, 2016, s. 8 ff
43 Jackelén, 2016, s. 69
44 Jackelén lyfter bland annat Johannesevangeliet 14:1, Matteusevangeliet 25:31-46 samt Markusevangeliet 9:36-37 
som exempel på detta. 
45 Jackelén, 2016, s. 75
46 Ibid
47 Jackelén, 2011, s. 37
48 Jackelén, 2016, s. 18
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rörelser.49 På så vis är det inte bara önskvärt utan nödvändigt att trossamfunden är med uttrycker sig

i den offentliga sfären. Detta bör göras genom det som hon beskriver som en kritisk solidaritet med

samhället och världen. Detta går ut på att kyrkan är en del av världen och ska influera och influeras

av världen i en form av växelverkan.50 Jackelén är dock noga med att poängtera att det finns vissa

principer som kyrkan inte kan rucka på, exempelvis att värna om utsatta.51 Mötet med samhället får

inte heller reducera kyrkan till en serviceenhet som erbjuder tjänster för då har kyrkan missat sitt

mål. Hon skriver att: 

”Att vara kyrka handlar inte om att några producerar religiösa upplevelser som konsumeras av medlemmarna  och i

viss mån icke-medlemmar. Att vara kyrka är något mer än att leverera trevliga stunder. Trevlighet är ofta en bieffekt av

gott arbete, men för kyrkans medarbetare  kan inte trevlighet vara ett självändamål.”52

Denna  balans  leder  Jackelén  till  att  presentera  två  olika  perspektiv  på  kyrkans  uppgift:  en

utomkyrklig och en inomkyrklig. Den inomkyrkliga sammanfattas hon genom att beskriva kyrkan

som ”[..] en alternativ gemenskap som hämtar energi ur löftet om Guds rike samtidigt som den är

djupt engagerad i att förverkliga goda livsmöjligheter i denna värld”53 Gemenskapen ska i första

hand ge människor de verktyg de behöver för att leva ett kristet liv ute i samhället. Därför blir varje

människas plats  i  kyrkan inte  beständig utan hela  tiden med målet att  gå ut och vara kristen i

världen i de sammanhang som var och en ingår i.54 För Jackelén blir därför alltid kyrkan något som

relateras till något annat. Kyrkan är, genom att finnas i samhället och skapa mötespunkter mellan

människor. Denna inomkyrkliga syn leder i sin tur till det utomkyrkliga. I mötet med samhället kan

kyrkan då skapa dialoger och mötesplatser som leder till ett mer stabilt och demokratiskt samhälle.

Det finns också mer specifika uppgifter som kyrkan kan bidra med. Det sociala och etiska kapital

kyrkan har i form av hopp, kärlek och motivation kan hjälpa det sekulära samhället att få en större

integritet,  moralisk  kraft  och  andligt  djup.55 I  frågor  som  exempelvis  miljöhotet  är  detta

framträdande.56 På så vis har de religiösa samfunden något unikt att erbjuda samhället som inte kan

förmedlas  på  andra  sätt  sekulära  sätt,  såsom filosofin.57 Detta  ansvar  för  samhället  knyter  hon

samman med övertygelsen att Gud även agerar i världsliga ordningar.58 

49 Ibid 
50 Jackelén, 2011, s. 132
51 Jackelén, 2011, s. 112
52 Jackelén, 2011, s. 147
53 Jackelén, 2011, s. 138
54 Jackelén, 2011, s. 149
55 Jackelén, 2016, s. 50
56 Ibid
57 Jackelén, 2011, s. 57
58 Jackelén, 2011, s. 105
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I mötet med andra religioner menar Jackelén att principen om en större Gud ska appliceras. Som

tidigare nämnt erbjuder den kristna gudsbilden ett perspektiv som är mer inkluderande till andra

religioner och med förståelsen av att Gud möter andra människor också har kristna även ett ansvar

för  deras  livsmöjligheter.  Lärofrågorna  kan  därför  ibland  behöva  stå  tillbaka  för  gemensam

handling, diapraxis som ett komplement (eller istället för) dialog.59 Den tid när Svenska kyrkan var

synonymt med nationen Sverige är förbi och rent teologiskt bör därför Svenska kyrkan snarare

benämnas som den evangeliskt-lutherska kyrkan i Sverige.60 Med denna beteckning verkar Jackelén

vilja underbetona Svenska kyrkan i förhållande till sin historia som statskyrka men detta hör också

ihop med viljan att inte kyrkan ska stagnera.  ”Hellre en törstig underhet än en mättad överhet.”

skriver hon i Gud är större.61 Eftersom kyrkan består i en gemenskap kring Gud blir också kyrkan

till sin essens världsvid och större än alla former av landsgränser. I hennes teologi nedtonas Svenska

kyrkan till förmån för Svenska kyrkan. 

Synen på efterföljelse 

Kallelsen att  gå ut i  världen är starkt knutet  till  Jackeléns syn på kyrkan som en mer tillfällig

gemenskap. Varje människa har ett medskapande ansvar och Jackelén skriver att:  ”[..]  hon har

uppdraget att ställa sin skapande kraft till förfogande  för Guds skapande och nyskapande projekt.

Som skapade  medskapare  bär  vi  ansvar  för  Guds  älskade  värld.”62 Möjligheten  att  agera  och

ansvara  för  världen  är  ett  resultat  av  den  nåd  som Gud  visat  mot  människor.63 En  intressant

iakttagelse  som  kan  göras  är  att  Jackelén  verkar  ta  en  klassiskt  luthersk  tanke  men  gör  den

universell. Eftersom alla kan ha ett medskapande ansvar på grund av sin relation med Gud sträcker

sig nåden till mer än bara de kristna. Att lita på att Gud är större blir den genomgående röda tråden

för Jackélens resonemang och det involverar inte bara de kristna.64

Sammanfattning 

Den  kyrkosyn  som  Jackelén  företräder  kan  sammanfattas  som  en  kyrka  som är  en  alternativ

gemenskap som i kritisk solidaritet med samhället agerar och reagerar på världen utifrån den kristna

kallelsen. Just för att de är kristna kan gemenskapen erbjuda synsätt och perspektiv som inte finns

på andra platser i samhället och genom att influera och influeras av dialogen kan ett mer stabilt och

inkluderande  samhälle  skapas.  Tanken  att  Gud alltid  är  större  gör  att  kyrkan  har  en  självklart

59 Jackelén, 2016, s. 35, Jackelén 2011, s. 129 
60 Jackelén, 2011, s. 27
61 Jackelén, 2011, s. 138
62 Jackelén, 2011, s. 139
63 Jackelén, 2011, s. 135
64 Jackelén, 2011, s. 152
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medskaparansvar i samhället som också är uttryck för Guds nåd. Denna kyrkosyn kommer i det här

arbetet i fortsättningen beskrivas som en integrerad kyrkosyn. 

2.3 Hammar - En gudomlig erfarenhet bortom tradition och dogma  

”Jesus talar mer om efterföljelse än förståelse. Metaforer handlar om relation och handling, inte

om Gudomlig och mänsklig substans.” - K.G Hammar65

Karl Gustav Hammar föddes den 18 februari 1943 i Hässleholm. Han prästvigdes 1965 och blev

senare  biskopsvigd  för  Lunds  stift  1992  och  därefter  ärkebiskop  1997  fram  till  2006.  Som

ärkebiskop har Hammar engagerat sig mycket i samhällsfrågor, speciellt frågor om asylsökande,

ekonomiskt rättvisa och klimathotet. Hammar har själv beskrivit sig som mystiker och säger sig ha

influerats  mycket  av Dag Hammarskölds  bok Vägmärken.  Den första  boken av Hammar,  Ecce

Homo: efter 2000 år skrevs 2000 och behandlar Hammars egna syn på Jesus utifrån en läsning av

Johannesevangeliet.  Den andra boken Släpp fången loss!: »Gud« bland metaforer och apofatiska

provisorier skrevs  2016  och  flyttar  fokuset  från  Jesus  till  Gud.  Han  menar  att  de  ord  och

beskrivningar vi kan göra om Gud endast är metaforer som aldrig kan fånga Guds sanna väsen.

Erfarenheten av Gud, måste därför gå före språket om Gud. Mellan dessa två böcker har Hammars

teologi skiftat allt mer mot ett apofatiskt synsätt vilket gjort att de inte helt går att harmonisera.

Trots  detta  finns  det  flera  viktiga  beröringspunkter  vilket  gör  att  både  böckerna  kan  ses  som

relevanta för att förstå Hammars kyrkosyn. 

Synen på Kristus

För att förstå Hammars syn på Kristus är det viktigt att först reda ut hans synsätt på Gud. Hammar

menar att alla människor bär på erfarenheter av något utöver sig själva, något större som av vissa

beskrivs med ordet Gud.66 Dessa erfarenheter är fragmentariska och kan aldrig fånga helheten av det

gudomliga. Det i sin tur gör att varje beskrivning av dessa erfarenheter aldrig kan fånga in den

faktiska erfarenheten, endast peka mot dem. Dessa beskrivningar beskriver Hammar som metaforer.

Erfarenheten behöver dessa metaforiska beskrivningar för att vara meningsfulla men det finns alltid

en  risk att  metaforen blir  fokuset,  det  som tillbes.67 Detta  leder  till  en  stelbenthet  som hindrar

utveckling och det är något som Hammar menar skett till viss del i kristendomen som använder ett

65 K. G, Hammar, Släpp fången loss!: »Gud« bland metaforer och apofatiska provisorier, Verbum, Stockholm, 2015, 
s.127 

66 Hammar, 2015, s. 71
67 Hammar, 2015, s. 60
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antikt språk/metaforik för att tala om Gud.68 Därför behöver ständigt metaforerna frigöras i takt med

att människans villkor och kunskap förändras.69 Beskrivningen av Jesus kan ses som en av dessa

metaforer av det gudomliga som har växt fram genom historien.70 För Hammar blir  därför den

mänskliga Jesus viktigare än den gudomliga, då det är i människan som igenkännandet kan ske.71

Kristusbilden, till skillnad från den mänsklige Jesus kan bli förtryckande och alldeles för ”vacker”

för att människor i ”skiten” ska kunna känna en samhörighet med honom.72 Det öppnar också upp

för en annan form av inklusivitet eftersom Guds synlighet i Kristus också kan innebära att Gud

också kan synliggöra sig i andra människor.73 På så vis blir inte Jesus en synonym till, endast ännu

en beskrivning av Gud.74 Vad Jesus är får en mindre framträdande roll och istället blir det intressant

att fokusera på vad Jesus säger som metafor. Hammar framhåller Jesus som en förebild, en som gått

före och som pekar åt Gudsriket och vad Guds vilja är.75 

Synen på kyrkan 

Den apofatiska och mystika utgångspunkten har en stark individprägel som gör att frågan om vad

kyrkan är blir komplicerad för Hammar. Kyrkan är på ett sätt en traditionsbärare men historiskt har

den selektivt utvalt vissa delar av den kristna traditionen.76 Det har inneburit att kyrkan haft en

auktoritär roll som hindrat människor från att fritt tolka sina erfarenheter utanför kyrkans ramar.

Med sekulariseringen har detta förändrats och kyrkans uppgift måste nu vara, enligt Hammar, att

omförhandla med den exkluderande traditionen och bli en öppen arena för att utmana traditionens

fortsatta inflytande.77  En kyrka med allt för tydlig tro riskerar hela tiden att tillbe metaforerna och

därmed stänga  ute  och förtrycka  vissa  erfarenheter  av  det  guddomliga.  ”Att  leva  i  en  religiös

tradition kan upplevas som ett bundet mandat utan frihet att tänka själv och utan repressalier stå

för sin tolkning.” skriver Hammar.78 Varje Gudserfarenhet ger ett breddat perspektiv på frågan om

Gud. Därför föreslår Hammar att utgå från nya metaforer som kan bevara denna öppenhet. En av

dessa är metaforen berättelse. Hammar skrivet att: ”Om Gud inte kan kommunicera med människor

på annat sätt än genom en människas inre erfarenheter tolkade i ett personligt sammanhang kan

Gud inte framträda på annat sätt än som berättelse.”79 

68 Hammar, 2015, s. 25
69 Hammar, 2015, s. 25
70 Hammar, 2015, s. 121-123
71 K. G, Hammar,  Ecce homo: efter tvåtusen år,  Arcus, Lund, 2000, s. 91
72 Hammar, 2015, s. 114-115
73 Hammar, 2015, 26 f
74 Hammar, 2015, s. 120
75 Hammar, 2000, s.89
76 Hammar, 2015, s. 22 ff
77 Hammar, 2015, s. 64, 24
78 Hammar, 2015, s. 22
79 Hammar, 2015, s. 66
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Berättelser förutsätter en öppenhet på två olika sätt, för det första finns det aldrig en berättelse om

Gud då det alltid berättas olika vid olika tillfällen av olika människor.80 Därför kan kyrkans bärande

av berättelsen om Gud och Jesus tillåta många olika metaforer och tolkningar. Dessa tolkningar ger

ytterligare en bit av den stora berättelsen. För det andra är en berättelse aldrig helt färdig, det har

alltid hänt något före och efter en berättelse. Resultatet blir att det alltid finns en naturlig öppning i

berättelsen där varje person kan vara med och knyta sitt liv till den, samtidigt som traditionen blir

kvar men i en nytolkad form.81 

Synen på efterföljelse

När en människa vågar lägga sin tillit till något större benämner Hammar detta som tro. Det finns

ingen egentlig distinktion i om denna tro läggs på specifikt en metafor av det guddomliga eller till

något sekulärt såsom vetenskap.82 Poängen är att det läggs på något större än sig självt. I den kristna

traditionen blir denna tillit till gudsmetaforen Jesus. Hammar skriver: ”Att tro på Gud blir att vilja

vara lik Jesus. Att vara lik Jesus är att följa honom och vilja leva i den omotiverade kärlekens

livsform som inte kan dra gränser utan älskar alla gränslöst.”83 Med hjälp av rätt metaforer är det

möjligt att kunna efterlikna Jesus. Hammar presenterar tre metaforer av Gud som kan bidra till

detta:  Vilja, Omega  och Främlingen.84 Att se Gud som Vilja handlar i huvudsak om tre delar: att

vilja avsäga sig sin egoistiska egenvilja, att inte vilja avskilja sin vilja från att vara en del av världen

och slutligen låta Gud som en vilja styra i ens liv. Denna tanke lånar Hammar från en av Emelia

Fogelklous böner: ”Jag vill ej vilja och ej icke vilja. Viljas vill jag av min väsens Gud”85 Metaforen

vilja innebär att Gud blir ett imperativ, något som leder till  skillnad i Guds skapelse.86

Metaforen  Omega handlar  om att  se  Gud  som slutet.  I  den  kristna  traditionen  har  det,  enligt

Hammar,  funnits  ett  allt  för  stort  fokus  på  kristendomens  början  som  gjort  att  dogmatiska

övertygelser om historien överskuggat den riktning som Jesus och de första kristna var inställd mot:

framtiden.87 Tilliten till Gud som slutet öppnar upp för nya tolkningar av skeenden som ännu inte

skett och det ger alla människor en möjlighet att vara med och forma framtiden.

80 Hammar, 2015, s. 64
81 Hammar, 2015, s. 67
82 Hammar, 2015, s. 34, 39
83 Hammar, 2000, s. 54
84 Hammar, 2015, s.126-127
85 Hammar, 2015, s. 78
86  Hammar, 2015, s. 79
87  Hammar, 2015, s. 87, 126
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Slutligen lyfter han också metaforen Främlingen med hjälp av den judiske teologen Martin Buber. I

relationen mellan människor finns det två sätt att möta den andre: som en jag-det relation och som

en jag-du relation.88 Jag-det innebär att en människa bemöter en annan som ett medel eller objekt

för sina egna syften.  Jag-du relationen handlar istället om att möta en annan människa som ett

likvärdigt subjekt med ett egenvärde som förtjänar respekt. Att se Gud som en främling tvingar

människan att se på Gud som ett subjekt och samtidigt varje människa (som är Guds avbild) som

subjekt med egenvärde. Då måste efterföljelsen leda till en osjälviskhet grundat på en kärlek mot

andra människor. I kristen kontext har detta bemötandet radikaliserats som agape-kärlek och var en

viktig del av Jesus möte med andra människor.89 

Sammanfattning 

Den kyrkosyn som Hammar företräder kan sammanfattas som en kyrka som ska bryta med sin

auktoritära  historia  och  utmana  traditionen  med  hjälp  av  en  ständigt  pågående  berättelse  om

människors  upplevelse  av  något  större.  Kyrkan  kan  erbjuda  olika  metaforer  som  kan  hjälpa

människor  att  förstå  sina  erfarenheter  bättre  och  mana  till  att  agera  i  samhället  i  en  form av

självutgivande  och  framåtblickande  kärlek.  Denna  kyrkosyn  kommer  i  det  här  arbetet  i

fortsättningen beskrivas som en erfarande kyrkosyn. 

2.4  Fjärstedt - En helig gemenskap inför Gud

”Det  nya,  det  som gjorde  de  kristna  så  upprymda  att  de  kom samman varje  dag  i  jublande,

uppriktig glädje  för bön och brödsbrytelse var just den lokala gemenskapens storhet lyftes fram, att

de genom att vara ett i  Kristus, i  Kristi kropp, var i ett nytt förbund med Gud, i Kristus Jesus

försonade med Gud.”90 - Biörn Fjärstedt

 

Biörn Fjärstedt föddes den 29 oktober 1936 i Norrköping. Han prästvigdes 1962 i Visby och blev

senare  biskopsvigd 1991.  2003 avgick  han som biskop.  Fjärstedt  har  engagerat  sig  mycket  för

eukumeniska frågor och är bland annat visitator för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och

Helige Franciskus systraskap i Klaradals kloster. Den ena boken, Brev om hopp i en uppbruten tid

skrevs 2013 och behandlar frågan om kyrkans roll i en tid av sekularisering. Med utgångspunkt i

den antika kyrkan försöker han konstruera en kyrkosyn som tar tillvara på den gudstjänstfirande

gemenskapen och dess potential. Den andra boken, Brev till unga präster & pastorer i Kristi kyrka :

lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad kyrkovision skrevs 2010 och behandlar samma ämne

88  Hammar, 2015, s. 102-104
89  Hammar, 2000, s. 45, 82, 85
90 Biörn, Färstedt, Brev om hopp i en uppbruten tid, Artos & Norma, Skellefteå, 2013, s. 30
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men riktat till unga kyrkotjänare. 

Synen på Kristus

Kristussynen  hänger  tydligt  ihop  med  vad  som är  Kristus  funktion  för  Fjärstedt.  Kristus  gav

människor  en  möjlighet  att  skymta  Guds  fullhet  och  de  kunde  se  framför  sig  det  kommande

gudsriket.91 Den  kristna  gemenskapen,  som har  Kristus  som sin  hörnsten  har  därför  ett  unikt

budskap som kan göra relationen mellan Gud och människor möjlig, på nytt.92 Denna gemenskap,

menar Fjärstedt, var framträdande i Jesus egna predikande.93 För Fjärstedt blir därför Jesus tilltal till

människorna i första hand kopplad till en religiös gemenskap. Kyrkan blir redskapet där de sökande

tillsammans kan söka Gudsriket.94 

För Fjärstedt är det historiska kopplingen mycket viktigt. Utan sammanhanget är det inte möjligt att

greppa Jesusnarrativet. På så vis blir både evangelierna och liturgin viktiga sätt att återkoppla till de

första kristna. Annars riskerar berättelsen att bli fragmenterad, sekulariserad och allt för påverkad av

samtidens idéer och Jesus  ”görs till en snäll, inklusiv och välkomnande lågtröskelsprofet, ganska

långt  från den dynamiske,  oftast  skarpe och nitälskande förkunnare han var.”95 Detta  förstärks

ytterligare av en allt för bibelkritisk/liberalteologisk inställning (används synonymt av Fjärstedt)

som inte vill ta Bibelns budskap för ordagrant. Då lyfts bibeltexten ut från sitt jordiska sammanhang

och  placeras  i  något  slags  nygnosticistisk  idévärld  som är  närmare  en  samtida,  allmänpolitisk

tankegång ”i stället för utmanande insikter i trons hemligheter.”96 Guds kärlek, beskriver Fjärstedt,

är som en smärtsam uppgörelse med det onda. Nåden är dyrbar och inte alls som en billig försäkran

där Gud välsignar allt möjligt.97

Synen på kyrka 

Sekulariseringshotet går inte bara att observera i bibelsynen utan riskerar också att drabba kyrkans

verksamhet i stort. Från samhället sida pågår en medial och aggressiv antikristen ateism samtidigt

som den kyrkliga verksamheten sjunker. De nationella kyrkornas epok är förbi och denna oro har

lett  till  desperata  försök  att  vända  trenden,  till  ingen  nytta,  enligt  Fjärstedt.98 För  många

församlingar har det lett till  ett ensidigt fokus på verksamheten och en tävlan med samhälleliga

91 Fjärstedt, 2013, s. 34, 118
92 Fjärstedt, 2013, s. 25
93 Fjärstedt, 2013, s. 23, 26
94 Fjärstedt, 2013, s. 119
95 Fjärstedt, 2013, s. 119
96 Fjärstedt, 2013, s. 41
97 Fjärstedt, 2010, s. 34
98 Fjärstedt, 2010, s. 5
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institutioner på den öppna marknaden.99 Dessa sekulära försök att lösa krisen på, som i Svenska

kyrkans fall, att införliva det som Fjärstedt beskriver som ett  sekulärt koncerntänkande, har inte

lyckats lösa krisen.100 Fjärstedts föreslår istället en helomvändning från samhället och vända sig

inåt, mot traditionen. Trots den aggressiva sekulariseringen finns det exempel på motsatta tendenser

både inom och utanför Västvärldens kyrkor. Kristna kommuniteter som Iona och Taizé eller Bjärka-

Säby och Linneahuset fortsätter existera som andliga glödpunkter för den kristna tron..101 Utanför

Västeuropa har det samtidigt skett en explosionsartad utveckling, främst i Asien och Afrika där den

karismatiska kyrkorörelsen lyckats att  samla stora mängder medlemmar.102 Det som går att  se i

dessa förnyelserörelse är en längtan efter renhet i kyrkolivet, ett fokus på endast det viktigaste och

en större fokus på det eskatologiska, mot Guds rike. För Fjärstedt är detta exempel på speciella

gemenskaper som hålls ihop av deras önskan att fira gudstjänst.103 

För Fjärstedt blir dessa kyrkliga förnyelserörelser ett exempel på en kyrkovision som utgår från hur

den tidiga kyrkan såg ut och hur den gestaltade sig. Den kyrkoförändring som behöver göras går

därför  att  finna,  inte  i  influenser utifrån,  utan snarare inifrån i  traditionen.104 Det  som urskiljde

urkyrkan var dess starka fokus på gemenskap.  De bilder som Jesus formulerar i form av tempel,

hjord  och  kropp  och  som Paulus  fångar  upp  genom att  adressera  den  kyrkliga  gemenskapen,

ecklesia tyder  på  ett  starkt  fokus  på  just  gemenskaphetsaspekten  och en  iver  att  hålla  ihop.105

Gemenskapen gav sig uttryck i första hand genom tempelordningen (som bestod av läsning, bön

och lovsång) tillsammans med eukaristin och mellan de kyrkliga ledarnas kontakt med varandra.106

Kyrkoorganisationen och gudstjänsten med sin liturgi och eukaristi blir därför grunden för kyrkans

faktiska gemenskapen för Fjärstedt. Det ska däremot inte förstås som att kyrkan i  sig är målet,

tvärtom är kyrkan ett redskap som ska användas för att peka på något annat, mot det kommande

Gudsriket.107

Synen på efterföljelse 

För Fjärstedt blir efterföljelsen ett resultat av den levande tron. När kristna samlas i en gemenskap

som  glöder  kommer  de  goda  handlingarna  komma  per  automatik.108 Det  är  därför  de  kristna

99  Fjärstedt, 2010, s. 13
100 Fjärstedt, 2013, s. 7, 18, Fjärstedt, 2010, s. 6
101 Fjärstedt, 2013, s. 7, 15
102 Fjärstedt, 2013, s. 16
103 Fjärstedt, 2010, s. 9, 11
104 Fjärstedt, 2013, s. 20
105 Fjärstedt, 2013, s. 26-27
106 Fjärstedt, 2013, s. 55, 25
107 Fjärstedt, 2013, s. 120 
108 Fjärstedt, 2013, s. 113
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ritualerna blir en så viktig fråga för Fjärstedt. Där måltiden utdelas och bönelivet är aktivt, där den

kristna praktiken förmedlas och där den enskilde får uttrycka sin glädje kan inte orden om Jesus bli

hörda  som  något  passivt.109 När  människor  får  uttrycka  denna  glädje,  i  dans,  sång  och

kroppsrörelser växer den glöd som behövs för att fånga in fler människor. Det är det som går att

observera i de karismatiska kyrkorna, menar Fjärstedt. Han skriver att:”Det viktiga är att tron får

glöda , vare sig det är i en mindre gemenskap  eller vid  ett större massmöte, så att människor kan

känna värmen och dras till den”110 På så vis blir den kristna gemenskapen alltid till viss del isolerad

från  resten  av  samhället.  Gemenskapen  är  något  annat än  det  sekulära  samhället,  det  är  en

gemenskap som kommer  från Kristus  som inte  är av  den här  världen,  men den måste  agera i

världen. Efterföljelsen blir därför i första hand knuten till det utövande som görs inom den kyrkliga

gemenskapen men kan också bli en rörelse som pulserar utåt i världen.111 Därför sker återkristnandet

från de kristna glödpunkter som redan finns.112 

Den kyrkosyn som Fjärstedt företräder kan sammanfattas som en kyrka som en kyrka som är en

klassisk troendegemenskap. Denna gemenskap samlas kring evangeliernas berättelse om Kristus

och  tar  sig  uttryck  genom  en  gemensam  liturgi  och  eukaristi  som  ständigt  återupprepar

Kristusberättelsen. Gemenskapen finns i världen men ska inte vara av världen men genom att delta i

gemenskapens ritualer tänds en glöd som kan leda till ett engagemang i världen. Denna kyrkosyn

kommer i det här arbetet i fortsättningen beskrivas som en avskiljande kyrkosyn. 

 

3.0 Är folkkyrkan en mångfaldens kyrka?

Efter att ha presenterat dessa tre kyrkomodeller är det möjligt att lyfta vissa intressanta iakttagelser

mellan synsätten. För det första finns det en skarp skiljelinje i frågan om traditionens roll. Även om

det  finns  en  gemensam  åsikt  kring  att  traditionen  fyller  en  funktion  går  åsikterna  isär  i  hur

traditionen  ska  få  ta  sig  uttryck.  Är  traditionens  roll  att  stå  i  bakgrunden  och  erbjuda  vissa

grundförutsättningar för en nytolkning eller ska traditionen i sig vara den ledande tolkningen i mötet

med samhället?  Detta  är en viktig fråga eftersom den behandlar  vilka tolkningsmöjligheter  den

enskilde har i relation till samfundet. Här blir frågan aktuell om betoningen bör ligga mer på folk

eller kyrka i folkkyrkotanken. 

 

109 Ibid 
110 Fjärstedt, 2013, s. 112
111 Fjärstedt, 2013, s. 119 
112 Fjärstedt, 2013, s. 108
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För  det  andra  finns  det  en  stor  variation  i  frågan  om  Kristus.  Denna  fråga  får  mycket  vida

implikationer på vad som kan ses som kyrkans öppenhet mot andra religioner. Om det är så att Jesus

är något exklusivt, som bryter med allt annat i världen så kommer kyrkan till  sin natur vara en

mycket mer avskiljd plats eftersom ingenting annat kan mäta sig med dess budskap. Om däremot

Jesus unika natur tonas ner kommer kyrkan kunna jämföras med andra samfund och i varierande

grad ses som ett komplement till samhällets andra institutioner och mötesplatser. En risk som då kan

uppkomma är huruvida kyrkan egentligen har något unikt syfte eller om dess uppgifter lika gärna

kan tas över av andra samhällsinstitutioner. 

 

För det tredje finns det delade meningar om samhällets influens på kyrkan. För den integrerade och

erfarenhetsbaserade kyrkomodellen blir samhället en dialogpartner som skyddar mot sekterism eller

tillför  viktiga  erfarenheter  av  det  gudomliga,  medan  för  den  avskiljande  kyrkomodellen  blir

samhället en riskfaktor som kan riskera att tunna ut det kristna budskapet. Denna spänningslinje,

som Eckerdal talade om i sin avhandling går även att finna i alla tre kyrkosyner 

Trots skillnaderna finns det också vissa ämnen som förenar dem. Frågan om efterföljelsen, att utföra

goda handlingar är ett ämne som alla tre lyfter fram som en viktig del i den kristna tron och som ett

resultat av människans kontakt med något större. På så vis intar alla modellerna en mycket klassisk

luthersk syn på efterföljelsen  som hänför  de  goda handlingarna  till  Guds egna handlande med

människan. Ett annat ämne som verkar vara framträdande hos alla tre modellerna och det är frågan

om gemenskap. Det finns en vision att kyrkan ska vara något mer än en personalkyrka, där det är de

enskilda kristna som är med och formar gemenskapen och som tillsammans bär upp kyrkan. På så

vis kritiserar alla tre biskopar indirekt det som kan ses som den klassiska folkkyrkotanken i Svenska

kyrkan som en nådemedelsinstutionen där kyrkan, som aktiv part ska utföra något för det passiva

folket.  

Dessa tre kyrkomodeller avslöjar att det finns en stor bredd i vad som kan ses som kyrka inom

Svenska kyrkan. Trots att alla tre biskopar har presenterat sina kyrkovisioner under 2010-talet så har

de vitt skilda utgångspunkter för vad som bör betraktas som kyrkans väsen och hur det bör gestalta

sig i relationen till samhället. Om dessa visioner är rimliga för Svenska kyrkan idag är en fråga jag

nu kommer analysera mer ingående. 
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3.1 En rimlig kyrkosyn för Svenska kyrkan idag

Utifrån  den  övergripande  diskussionen  kommer  jag  nu,  med  hjälp  av  ett  traditionskriterium,

förståelsekriterium och ett funktionskriterium, testa respektive kyrkosyn för att se om de är rimliga

att  använda  i  en  svenskkyrklig  kontext.  Syftet  är  att  se  vilka  styrkor  och  svagheter  respektive

perspektiv har och hur väl de kan appliceras på Svenska kyrkan. Slutligen kommer jag resonera

kring den kyrkosyn som är mest rimlig att applicera i den svenskkyrkliga kontexten. 

3.1.1 Traditionens roll i kyrkan 

Det som särskiljer kristendomen från andra religioner och organisationer är dess historiska koppling

till den religiösa ledaren Jesus. Från denna första kristna gemenskapen har det utvecklats en enorm

tradition  av  olika  förhållningssätt,  övertygelser  och  ståndpunkter  över  vad  det  innebär  att  vara

kristen, som fortfarande påverkar medlemmar och samfundet i hög grad. På grund av detta måste en

kyrkovision för idag ha ett genomtänkt förhållande till denna tradition och kunna ge ett tydligt svar

på  hur  den  ställer  sig  till  denna  mångfald.  Eftersom  kristendomen  har  och  kan  användas

förtryckande är det av största vikt att samfundet kan erbjuda synsätt som kan ge sina medlemmar en

god förklaring till den kristna trons centrala delar och hur det påverkar samfundet och dess relation

till  samhället  idag.  Kyrkomodellen  måste  alltså  kunna  erbjuda  perspektiv  som kan  bejaka  den

kristna  traditionen  på  ett  tydligt  sätt.  Detta  kommer  jag  testa  utifrån  följande  tre  frågor  som

behandlar den kyrkliga traditionen:

• Faller beskrivningen av Jesus inom ramen för en kristen förståelse?

• Kan kyrkmodellen ge en syn på kyrkan som tar tillvara på traditionen?113 

• Har kyrkmodellen en harmoniserande bild av den kristna efterföljelsen?114

 

Faller beskrivningen av Jesus inom ramen för en kristen förståelse?

Den integrerande kyrkomodellen som tar sitt avstamp i öppenheten och hoppfullheten i Kristus kan

sägas ha en god koppling till den kristna traditionen. Även om den historiska kyrkan varit mycket

exklusiv och värnat det unika budskapet hos Jesus finns det exempel på, främst utifrån bibliska

113 Med detta menas det som kan ses som klassisk förmedling av kristen tro i form av gudstjänstsliv, böneliv, sånger 
och texter. 

114 En kristen efterföljelse definierar jag som den tvådelade beskrivning av efterföljelse som funnits i kristen tradition i 
form av kontemplation och utåtriktat socialt arbete. Dessa har varit framträdande uttryck för efterföljelsen genom 
historien och haft sitt mest konkreta uttryck i de olika klosterrörelser som dök upp under medeltiden. Ett konkret 
exempel på den kontemplativa efterföljelsen går att finna i boken Kristi efterföljelse som skrevs under 1400-talet 
som fokuserade på ett inre böneliv och en tro centrerad till eukaristin. Ett konkret exempel på den utåtriktade torde 
vara de tiggarordnar som uppkom under 1200-talet som engagerade sig i sin omvärld genom allmosor, predikande 
och att hjälpa sjuka i städerna, se exempelvis Franciskanerna och Dominikanerna. 
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texter  att  argumentera  för  en  kristussyn  som  är  inkluderande.  Detta  gör  att  det  finns  ett

tydliggörande  att  kyrkans  traditionella  tolkning i  sig  inte  är  lika  viktig,  som  att

tolkningsmöjligheten finns inom traditionen. På ett sätt binder sig detta till en mer luthersk tanke i

allmänhet och en evangelisk-luthersk tanke i synnerhet där evangelietexterna har en framträdande

plats.

Det  apofatiska  synsättet  som framträder  i  den erfarande kyrkomodellen  har  sitt  ursprung i  den

mystika kristna traditionen. Denna tradition har en stark koppling till  ett  neoplatonskt tänkande

genom teologer såsom Johannes Chrysostomos, Pseudo-Dionysius och de kappadonska fäderna. I

korthet går den ut på att Gud är så radikalt annorlunda från sin skapelse att människan aldrig kan

förstå Guds sanna väsen.115 På så vis verkar kyrkomodellen knyta an till en östkyrklig förståelse av

Gud. En annan viktig ortodox princip som kyrkomodellen implicit anknyter till, genom idén om

Gud som synliggör sig i människor, är den om theosis, som innebär att människan kan omvandlas

allt mer till Guds likhet genom att komma närmare Gud.116 På så vis skulle Guds synliggörande i

människor kunna vara ett resultat av att människor blir allt mer lika Gud. Detta skulle också lösa

den  problematik  som  kan  lyftas  mot  modellens  syn  på  Kristus  som  en  av  många  som  Gud

synliggjort sig i: Jesus har helt enkelt kommit mycket längre än många andra i sin likhet med Gud.

Det bör dock påpekas att inom den ortodoxa tron finns det en övertygelse om att Jesus inte bara var

lik Gud utan faktiskt var Gud117, vilket gör att kyrkomodellen får problem med att kunna ses som

traditionellt kristen. En intressant iakttagelse som kan göras här är att kyrkomodellen verkar falla

tillbaka på en grekisk-filosofisk och antik förståelse, en förståelse som Hammar egentligen säger sig

vända sig mot i sina böcker.  

Den avskiljande kyrkomodellen har en kristussyn som går att återfinna både i bibeltexter och i den

kyrkliga traditionen. Den roll som Jesus får, som förmedlare mellan människa och Gud beskriver en

mycket klassisk gudsbild som torde vara den mest framträdande bilden, speciellt i västlig tradition.

Även om den transcendenta beskrivningen kritiseras av exempelvis den erfarande modellen som

gammal och förlegad är det för en avskiljande kyrkosynen just det som gör den pålitlig då den kan

spåras tillbaka till  de tidiga kristna.  Synen på Jesus som sätter  krav på efterföljelsen och lyfter

nåden som dyrbar går också att finna i specifikt det lutherska teologen Dietrich Bonhoeffers texter

vilket gör att synsättet knyter an specifikt till luthersk tradition. 

115 Barton, Stephen C. (red.), Holiness: past and present, T & T Clark, London, 2003, s. 225 ff
116 Douglas G, Jackobsen, The world's Christians: who they are, where they are, and how they got there, Wiley-

Blackwell, Chichester, West Sussex, 2011, s. 17 ff
117 Jacobsen, 2011, s. 18
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Kan synsättet ge en syn på kyrkan som tar tillvara på traditionen?

Något som förenar alla tre synsätten är betoningen på någon form av kyrklig gemenskap som utgörs

av de troende. I jämförelse med den klassiska folkkyrkotanken anser jag att detta är det som skiljer

sig  absolut  mest  i  modellerna  i  relation  till  den  billingska  folkkyrkan.  En  viktig  fråga  i

sammanhanget  är  om denna gemenskap syftar  på den s.k  ecclesia visibilis,  den synliga  del  av

kyrkan  som  är  troende.  Den  integrerade  kyrkosynen  verkar  peka  mot  någon  form  av  aktiv

gemenskap av troende, samtidigt finns det inget krav på att bekänna något speciellt,  utan ligger

snarare i känslan och viljan att hämta kraft ur det hoppfulla löftet från Gud. Detta hopp som ska tas

med ut ur kyrkan blir på ett sätt likt den klassiska folkkyrkotanken på så vis att det ska ges till hela

samhället utan krav på ett gensvar. Däremot får de klassiska nådemedlen genom dop och nattvard

stå  tillbaka för  en  mer socialt  inriktat  möte  med samhället  som ett  sätt  att  bygga det  framtida

gudsriket. På så vis blir modellen både tjänsteinriktad och nådemedelsinriktad, med betoning på det

hoppfulla ordet. 

I den erfarenhetsbaserade kyrkosynen finns det en initial skepticism mot den kyrkliga traditionen

till förmån för en mer öppen gemenskap.  Denna syn är möjlig att tolka på två sätt, antingen som

radikalt inkluderande, där kyrkan ska vara öppen för alla erfarenheter av det gudomliga som inte

nödvändigtvis står i linje med det kristna eller som delvis öppen som ständigt strävar efter att tolka

det kristna i nya metaforer. I den radikalt öppna kyrkan uppstår en inledande problematik med att

egentligen avgöra vart gränsen går för det gudomliga. Om alla erfarenheter av något större är av

intresse  måste  kyrkan  försöka  lyckas  inkorporera  alla  möjliga  erfarenheter.  Kyrkan  blir  då  en

ecclesia  ubiquitous  - en  kyrka  som finns  överallt.  Det  skulle  innebära  att  inte  bara  en  kristen

tradition är relevant  längre,  utan då kan alla  former av traditioner kunna vara meningsfulla  för

förståelsen och det finns en stor risk att den kristna traditionen helt tappar sin relevans i mötet med

alla andra former av traditionsyttringar. En delvis öppen kyrka kan acceptera att alla människor får

upplevelser av det gudomliga men riktar in sig specifikt på de människor som har valt att tolka den i

relation till den kristna metaforiken. En sån kyrkosyn skulle bli förvånansvärt traditionell eftersom

kyrkan då endast består av de som fått gudomliga erfarenheter som de kan tolka genom kristna

metaforer.  Denna  tvådelade  väg  kan  leda  till  olika  konsekvenser  för  traditionen.  I  en  ecclesia

ubiquitous  riskerar  den  kyrkliga traditionen att  sammansmältas  med många andra  religiösa och

sekulära traditioner och metaforer och kan därför tappa sin särställning inom samfundet. I en delvis

öppen kyrka  blir traditionen en tolkningsnyckel för att förstå  just de erfarenheter som samlas inom

den kristna gemenskapen. Då blir kyrkans tradition viktig, inte för att den i sig har ett egenvärde
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utan för att de hjälper den kontinuerliga tolkningen av erfarenheten. 

Den avskiljande kyrkan är den kyrkosyn som fokuserar allra tydligast på ecclesia visibilis. Kyrkans

väsen ligger i den gemenskap som tillsammans firar gudstjänst inför Gud. På så vis finns det ett

tydligt fokus på de kyrkliga ritualerna såsom liturgin och eukaristin medan den sociala omsorgen får

stå tillbaka i traditionen. Det är också i den avskiljande kyrkomodellen som nådemedlen får störst

utrymme men till skillnad från den folkkyrkliga förståelsen ska nådemedlen utgöra grunden för den

troende församlingen, snarare än som ett öppet erbjudande till hela världen. 

Har synsättet en harmoniserande bild av den kristna efterföljelsen?

Den integrerade kyrkan lägger en stor betoning på den utåtriktade efterföljelsen som ett resultat av

en universell nåd som kallar alla till  handling. Denna allmänna möjlighet för alla människor att

utföra goda handlingar återkommer i en stor del av den kristna traditionen däribland i Thomas av

Aquinos Lex naturalis, den naturliga lagen.118 Ett annat exempel är Confessio Augustana, som slår

fast att alla människor, med sin fria vilja, är förmögna till en viss nivå av borgerlig rättfärdighet. 119

På så vis kan det utåtriktade efterföljelsen sammanföras med både andra religioner och resten av

samhället. Ett problem som däremot uppkommer är den undanträngda roll som den kontemplativa

efterföljelsen  får.  Denna  önskan  att  söka  enighet  över  kyrkogränserna  gör  att  kyrkans  andliga

instrument såsom eukaristin och gudstjänstlivet inte blir så viktigt i efterföljelsen. Detta riskerar att

skapa ett visst främlingskap för de medlemmar i kyrkan som i första hand inte kommer till kyrkan

för dess sociala verksamhet. Detta är något som också kan ses i den kritik som kommit mot Svenska

kyrkan på senare år som beskyllt samfundet för att bedriva politisk aktivism vilket pekar på hur

efterföljelsen inte har en nog tät koppling till kyrkans inre andliga liv. Därför skulle detta perspektiv

behöva tydliggöra kopplingen mellan en kontemplativ och utåtriktad efterföljelse. 

I den erfarande kyrkomodellen finns en naturlig koppling mellan den kontemplativa och utåtriktade

efterföljelsen  genom  metaforiken.  Med  rätt  metaforik  kan  den  kontemplativa  erfarenheten  bli

meningsfull och användas för att skapa en vilja till en utåtriktad efterföljelse. När den utåtriktade

efterföljelsen sker kommer nya erfarenheter uppkomma som kan leda till mer agerande i världen. På

så vis finns det en pågående dialektik som upprätthålls genom metaforiken. Efterföljelsen har därför

sin bakgrund i erfarenheten av något högre men blir endast utåtriktad med hjälp av rätt metaforer. 

118 Svante, Nordin, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Studentlitteratur, Lund, 1995, s. 216-217

119 Hjalmar, Lindroth (red.), Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6. uppl., Verbum, Stockholm, 2005, s. 62
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Den avskiljande kyrkan har precis som den erfarande kyrkan en utgångspunkt i den kontemplativa

efterföljelsen men med ett fokus på eukaristin, liturgin och bibeltexterna. När kristna tar del av

dessa väcks en glöd som kommer leda till  den utåtriktade efterföljelsen.  På så vis  sätter  denna

kyrkosyn en direkt kontakt mellan den kontemplativa och utåtriktade efterföljelsen. Denna syn gör

att den kristna efterföljelsen är unik på så vis att just den kristna kontemplationen åstadkommer

något som inte sker i andra sammanhang. Om detta ska tolkas i en mer luthersk mening att Gud

griper in och ändrar viljans bundenhet till det onda eller om aktiviteterna i sig skapar en annan form

av vilja är inte klargjort och jag anser att  det är rimligt att se båda tolkningarna som rimliga i

sammanhanget. 

Slutsats

Efter denna analys anser jag att den integrerade kyrkan har en god möjlighet att knyta sin kristusbild

till  en traditionell  kristendom.  Det  finns  också  goda möjligheter  att  ta  tillvara  på  den kyrkliga

traditionen när det kommer till evangelieförkunnelse och social omsorg, men en sämre möjlighet att

ta tillvara på nådemedlen och den kontemplativa efterföljelsen. För att lösa detta behöver därför

modellen en bättre koppling mellan den kontemplativa och utåtriktade efterföljelsen och tydliggöra

synen på nådemedlens funktion i samfundet.

Den erfarande kyrkan knyter an till en ortodox förståelse av Gud vilket gör att den kan fungera

inom en kristen kontext men kan ha vissa problem i en specifikt luthersk kontext, speciellt i relation

till Kristusbilden. Även om synen på Kristus kan delvis legitimeras med hjälp av ortodoxa begrepp

är det en radikal syn på Kristus som kan få problem att fungera med en traditionell kristen syn.

Huruvida kyrkans tradition får plats i denna kyrkovision är svårt att avgöra. I en radikalt öppen

kyrka  tappar  traditionen  en  stor  del  av  sitt  syfte  och  i  den  delvis  öppna  kyrkan  får  den  en

meningsfull men undanträngd roll i relation till nya erfarenheter. Däremot har denna syn en mycket

bra harmonisering mellan den kontemplativa och utåtriktade efterföljelsen genom sin metaforik. För

att denna modell ska fungera med traditionskriteriet behövs därför en vidare reflektion över hur en

apofatisk syn eventuellt kan harmoniseras med synen på Kristus som Guds son. 

Den avskiljande kyrkan har en klassisk kristusbild som fungerar väl med traditionen. Det finns

också ett grundläggande försök att ta tillvara på den kristna traditionens texter, liturgi och sakrament

som ett sätt att förnya kyrkan. En svaghet som kan lyftas är däremot den ensidighet som läggs på

den  kontemplativa  efterföljelsen.  Även  om den  utåtriktade  efterföljelsen  är  ett  resultat  av  den

kontemplativa har den en mycket undanträngd roll i denna modell vilket gör att en viss konflikt kan

uppstå i mötet med medlemmar och samhälle som lägger en större betoning på den utåtriktade
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efterföljelsens betydelse i traditionen. Därför  skulle perspektivet behöva tydliggöra den utåtriktade

efterföljelsens  vikt  för  kyrkosynen.  Sammanfattningsvis  anser  jag  att  den  avskiljande  kyrkan

uppfyller kriteriet på bästa sätt. 

 

3.1.2 En tydlig och sammanhängande kyrkovision 

En grundläggande utgångspunkt för det här arbetet har varit att det finns en otydlighet i Svenska

kyrkan på grund av att en äldre kyrkosyn hamnar i konflikt med ett samhälle som förändrats. Det är

därför viktigt att nya kyrkovisioner kan lösa detta dilemma genom att presentera mer relevanta svar

för såväl medlemmar och samhället. Kyrkomodellen måste alltså kunna erbjuda ett perspektiv som

är  både  tydligt  och  sammanhängande.  Detta  kommer  jag  testa  utifrån  följande  två  frågor  som

behandlar den kyrkliga förståelsen:

• Finns det några inkonsekvenser i kyrkmodellen? 

• Finns det några otydligheter i kyrkmodellen? 

Finns det några inkonsekvenser i kyrkmodellen? 

En möjlig problematik som kan lyftas med den integrerade kyrkomodellen är den beskrivning som å

ena sidan görs av Jesus som ”helt och fullt Guds sanna uppenbarelse”120, å andra sidan beskriver

Gud  som  något  som  är  större  än  Jesus.  Denna  problematik  uppstår  i  försöket  att  både  göra

beskrivningen av Jesus unik och trogen bekännelseskrifterna och samtidigt göra Gud inkluderande

och relevant för andra troende. Hur denna problematik ska förstås  beror på hur begreppet  Guds

sanna uppenbarelse tolkas. Om det ska ses som Guds faktiska väsen innebär det att det uppstår en

logisk omöjlighet mellan att Jesus är Guds sanna väsen samtidigt som Gud är något annat än Jesus.

Ska påståendet däremot tolkas som att Jesus är en genuin del av Gud, men kan inte representera

hela Gud behöver inte någon problematik kvarstå. 

En problematik som kan lyftas med den erfarande kyrkan är frågan om Guds väsen kontra Guds

vilja. I kyrkmodellen beskrivs det som en omöjlighet att känna till vad som är Guds sanna väsen. På

grund  av  detta  flyttas  fokuset  istället  till  vad  som  kan  förstås  som Guds  vilja  med  hjälp  av

metaforer. En invändning som då kan lyftas är, om detta är fallet, bör inte alla försök till att förstå

Guds vilja med hjälp av metaforer också vara bristande och tillfälliga? Vad är  det som gör att

exempelvis kärleksbudskapet fortfarande är en giltig metafor för Guds vilja och inte ska ses som en

120 Jackelén, 2016, s. 72 
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antik och förlegad förståelse? En förklaring skulle kunna vara att det inte heller är möjligt att veta

vad som är  Guds sanna vilja  och därför  är  kärleksbudskapet  lika meningslöst  att  tala  om som

beskrivningen av Gud som kärlek. På så vis skulle metaforerna användas endast om de är relevanta

för att förstå erfarenheten av Guds vilja. I så fall skulle Gud bli ännu mer transcendent och omöjlig

att ha en relation till. Det är då möjligt att fråga vad som är syftet med relationen till Gud om det är

lika omöjligt att förstå såväl Guds natur som Guds vilja? Jag vill ifrågasätta om kyrkan ens kan ha

något syfte om det varken kan tala om Guds väsen eller om Guds eventuella vilja med sin skapelse. 

En problematik som bör lyftas i förhållande till den avskiljande kyrkomodellen är den selektiva

förståelse som görs av Kristus som nitälskande och exklusiv i bibelförståelsen. Fjärstedt är noga

med att belägga sin beskrivning av Kristus i bibeltexter och det finns som tidigare nämnt andra

teologer som delar synsättet men trots det finns det en problematik i att bibeltexter som pekar åt

andra håll ignoreras. Detta skapar en selektiv förståelse av Kristus som blir problematisk när den

används  i  polemik  mot  andra  Kristusbilder.  Detta  anser  jag  gör  resonemanget  svagare  än

exempelvis  den  integrerade  kyrkosynen  som  delvis  bemöter  denna  spänning  som  finns  i

bibeltexterna.  Detta  riskerar  att  göra  förståelsen  av  Kristus  mer  otydlig  och  det  blir  upp  till

medlemmarna själva att försöka förstå hur det kan hänga ihop. Därför skulle kyrkomodellen behöva

vara mer tydlig i hur dessa bibeltexter bör förstås i förhållande till varandra. 

Finns det några otydligheter i kyrkmodellen? 

Den  otydlighet  som är  som  mest  framträdande  i  den  integrerade  kyrkan  är  hur  den  kyrkliga

gemenskapen ska tolkas. Eftersom gemenskapen bygger på de som ”hämtar energi ur löftet om

Guds  rike”  är  det  svårt  att  sätta  en  klar  gräns  mellan  den  kristna  gemenskapen  och  andra

gemenskaper. Både muslimer och judar kan ses som troende som hämtar energi från samme Gud,

betyder det då att de är en del av samma gemenskap? På någon nivå verkar det ändå handla om

människor som medvetet kommer till kyrkan och vill ta emot ett kristet budskap men om detta ska

ses som ett sätt att ”bekänna” sig till sagda löfte är oklart. Denna otydlighet kan vara medveten för

att inte sätta allt för tydliga gränsen men riskerar också att göra beskrivningen meningslös. I den

folkkyrkliga tanken fanns en klar teologisk tanke med att tona ner gemenskapen i förhållande till

det öppna budskapet, men här riskerar öppenheten inte gå ihop särskilt väl med förståelsen av en

mer sluten gemenskap. 

En otydlighetsproblematik som är viktig att lyfta upp i den erfarande kyrkan är de metaforer som

presenteras i modellen. Användandet av metaforik i kristen kontext är i sig ingenting märkligt eller
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ovanligt, däremot används en metaforik som både kan ses som svår att greppa och ologisk rent

språkligt. Ett exempel på detta är att se Gud som ett verb (vilja) istället för ett substantiv. Detta kan

sägas bryta med hur språket används, men det är också en av poängerna Hammar vill göra. Språket

kan aldrig fånga in  den gudomliga erfarenheten.  Detta  kan då öppna upp för nya sätt  att  göra

erfarenheten meningsfull. I det här fallet ska verbförståelsen skapa en vilja att agera. En fråga som

då kan ställas är dock om detta skapar större incitament för att vilja agera eller om det istället skapar

en större förvirring och därmed skapar en mindre benägenhet till att agera? Det som inte görs klart i

texten är varför det skulle leda till mer handlingskraft genom att lösa upp språket och se Gud som

vilja, snarare än att beskriva Gud som en som kallar oss till att handla. 

En annan och kanske den mest allvarliga punkten ligger i diskussionen om vad som är kyrkans

faktiska gemenskap i den erfarande kyrkan. Ska kyrkan tolkas som en ecclesia ubiquitous finns det

en stor otydlighet i hur kyrkan faktiskt ska struktureras. Har alla erfarenheter en lika viktig grund

för att få en helhetsförståelse borde det vara mer rimligt för kyrkan att inte vara en kristen kyrka

utan öppna upp sig fullständigt och bli en allmän plats för olika livsåskådningar som kan utmana

samhällets  traditioner.  På  så  vis  riskerar  kyrkan  i  form  av  en   ecclesia  ubiquitous  att  vara

meningslös som kyrkomodell.  Eftersom detta har diskuterats  tidigare kommer jag inte lägga en

större vikt vid detta men vill ändå poängtera att det är en otydlighet som modellen behöver reda ut. 

I den avskiljande kyrkan är det möjligt att lyfta en viss otydlighet i synen på kyrkan, kontra andra

religioner.  Modellen  har  en  tydlig  beskrivning  av  samhället  som  en  motpol  till  den  kristna

gemenskapen. Den världsvida kyrkan hör ihop och kan alla fungera som glödpunkter för att väcka

andra delar  av den kristna kyrkan till  tro.  På så vis  finns det ett  tydligt  fokus på den kyrkliga

gemenskapen.  I  det  går  det  att  läsa  in  en  implicit  åsikt  att  andra  religioner  varken  kan  vara

glödpunkter  eller  vägar  till  att  möta  det  gudomliga.  Om detta  är  en  rimlig  tolkning skulle  det

innebära stora problem för det religionsdialogiska arbete som utförs i Svenska kyrkan och projekt

som exempelvis Guds hus hade inte varit möjliga. Denna fråga är viktig att reda ut eftersom en

otydlighet mot andra religioner riskerar att göra samtalet med andra samfund svårt och lägga ett

stort ansvar för dialogen på enskilda medlemmars eventuella uppfattningar. 

Slutsats  

Efter  denna  analys  anser  jag  att  alla  perspektiven  har  en  viss  problematik  med  antingen

inkonsekvens eller otydlighet. Den integrerade kyrkomodellen har en viss otydlighet i sin syn på

den  kristna  gemenskapen  och  en  en  viss  inkonsekvens  i  synen  på  Kristus. Den  erfarande
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kyrkomodellen har utifrån ecclesia  ubiquitous stora problem med att tydliggöra vad som kan ses

som en kristen gemenskap. Det finns också en problematik i hur Gud som ett verb ska förstås och

en viss inkonsekvens i relationen mellan Guds väsen och Guds vilja. Den avskiljande kyrkan har

problem med en selektiv bibelläsning och en stor otydlighetsproblermatik kring andra religioner. I

slutändan anser jag att den integrerande kyrkan är den kyrkosyn som uppfyller förståelsekriteriet

bäst och har lättast att åtgärda de eventuella problem som kan uppkomma.  

3.1.3 En kyrka i mötet med samhället

Utan en funktionell aspekt spelar det en mindre roll om en kyrkosyn både har en god harmonisering

av tradition och nytänkande och är tydlig och sammanhängande. Detta hör ihop med det som kallas

för högskolornas tredje uppgift att: “samverka med det omgivande samhället och informera om sin

verksamhet  samt verka  för  att  forskningsresultat  tillkomna vid högskolan kommer till  nytta.”121

Genom att förtydliga dessa kyrkosyner och vad de faktiskt kan leda till i mötet med samhället kan

både medlemmar och icke-medlemmar få en större möjlighet att förhålla sig till Svenska kyrkan och

dess verksamhet. Denna är en diskussion som är viktig, inte minst i frågan om religionens plats i

samhället och hur mycket samhället och i synnerhet staten ska samarbeta med trossamfund. Detta

kommer jag testa utifrån följande tre frågor som behandlar den kyrkliga funktionen:

• Formulerar synsättet en fungerande relation mellan kyrka och samhälle? 

• Leder  synsättet  till  konstruktiva  förhållningsätt  gentemot  andra  livsåskådningar  i

samhället? 

• Kan synsättet hjälpa Svenska kyrkans medlemmar att leva kristna liv i samhället? 

Formulerar synsättet en fungerande relation mellan kyrka och samhälle? 

Både den integrerade och erfarande kyrkmodellen beskriver  gemensamma beröringspunkter hos

kyrkan och samhället. Den integrerade kyrkans gemensamma ansvar med samhället att hålla vakt

kring  demokratin  kan  beskrivas  som  en  slags  modifierad  version  av  den  lutherska

tvåregementsläran.  Även om samhället  och  kyrkan  agerar  i  olika  sfärer  så  har  de  en  liknande

uppgift att skapa goda livsmöjligheter för människor. På så vis finns ett gemensamt, tydligt ansvar

att upprätthålla ett öppet, demokratiskt samhälle men utövandet görs utifrån olika sammanhang. Det

blir då för kyrkans del självklart att engagera sig i och för samhällets bästa. En problematik som kan

lyftas i en så nära relation är vad som händer om samhället skulle gå i en allt mer odemokratisk

121 https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2009/0-99/d_210435-sfs-2009_45-lag-om-andring-i-hogskolelagen-
1992_1434 (Hämtad 2018-05-15) 

33



riktning. Här finns en risk att kyrkan influeras på ett negativt sätt från samhället som gör det svårt

för den kritiska solidaritet att lösa. 

I den erfarande kyrkan blir den samhälleliga förståelsen synonym med den kristna. Utan mötet med

omvärlden stelnar kyrkan i gamla metaforer och därför måste kyrkan engagera sig i världen. På

samma sätt behöver samhället kyrkans erfarenheter för att få en större förståelse. Det gör att det

måste finnas en strävan både i samhället och i kyrkan att mötas över sina egna gränser och berika

varandra. Ett dilemma som kan lyftas här är den problematik som Hagman lyfter om ett samhälle

som uttryckligen inte vill ta del av den kyrkliga förståelsen av världen. Innebär det att kyrkan tappar

sin roll om samhället uttryckligen inte vill influeras av kyrkans metaforik? Om så är fallet finns en

skev maktfördelning i  relationen mellan  kyrka  och samhälle  som riskerar  att  göra  perspektivet

problematiskt för Svenska kyrkan att anamma. En annan problematik är att försöka förstå samhället

och kyrkans egentliga roll i relation till varandra. Kyrkan bör vara en mötesplats där människor får

ta del av och bygga en berättelse som försöker göra mening av erfarenheten av det guddomliga,

men vad gör den berättelsen annorlunda från den stora samhälleliga berättelsen om de båda talar om

samma  sak?  Ett  möjligt  svar  skulle  kunna  vara  att  kyrkan  försöker  ta  vara  på  samhällets

erfarenheter  (folks  erfarenheter)  och  beskriva  dem  utifrån  en  andlig  metaforik.  Då  skulle

kyrkomodellen dela samma funktion som den integrerade kyrkmodellen genom att fungera som en

andlig katalysator för samhällets frågor. 

I den avskiljda kyrkmodellen riskerar perspektivet att skapa en problematisk relation till samhället.

Eftersom den kristna utgångspunkten är att  samhället  antingen förvanskar det kristna budskapet

eller står som motpol till Gud är det svårt för kyrkan att hitta beröringspunkter mellan samhället och

kyrkan. Från samhället sida finns det inga incitament att stödja ett samfund som inte vill ha något

med samhället  att  göra.  Detta  kan göra  att  det  uppstår  en  förvirring  för  både  medlemmar  och

samhället i bemötandet med kyrkan. Skulle exempelvis en person kunna vara engagerad både i

kyrkan och samhället samtidigt eller riskerar det ena att motarbeta det andra? En lösning skulle då

kunna vara en strikt  åtskillnad mellan det som kan ses som kyrkligt och det som kan ses som

sekulärt. Detta skulle innebära att kyrkan inte längre skulle kunna utföra statliga uppdrag och det

kyrkopolitiska system som idag finns i kyrkan skulle behöva avvecklas. Även den lagreglering som

finns av Svenska kyrkan och de bidrag som samfundet uppbär skulle bli problematiskt. Då skulle en

tydlig relation finnas men på bekostnad av en eventuell fungerande relation med samhället. 
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Leder synsättet till konstruktiva förhållningssätt gentemot andra livsåskådningar i samhället?

Den integrerade kyrkan har goda möjligheter till konstruktiva förhållningssätt till ett mångreligiöst

samhälle. Genom principen att Gud är större är det möjligt att se Guds handlande även i andra

trossamfund och ger en naturlig öppning för samarbetet. Nedtoningen av lärofrågor och ett fokus på

ett socialt ansvar, så kallad dia-praxis är också något som båda parter kan tjäna på, både praktiskt

och moraliskt.  Precis som den integrerade kyrkan blir den erfarande kyrkan en öppen gemenskap

som utan problem kan öppna upp sig för andra religioner. Eftersom kristendomen endast har delar

av erfarenheten är det självklart att den andres erfarenhet är lika viktig för förståelsen. En annan

aspekt som ytterligare öppnar upp för möjligheten till samarbete är den nedtonade bilden av Jesus

vilket öppnar upp för mötet med de abrahamitiska religionerna. 

För  den  avskiljande  kyrkan  finns  det  en  viss  problematik  med  att  poängtera  det  unika  i

kristendomen. Guds fullhet går att finna hos Jesus vilket gör att kyrkan alltid har ett budskap som

står för något som är annorlunda från resten av samhället. Att Jesus pekar mot Gudsriket och skapat

en gemenskap som finns i världen men som inte är av världen gör att samarbeten mellan kyrkan och

andra religiösa samfund alltid är något tillfälligt, något som inte får påverka kyrkans sakrala miljö.

Huruvida denna unika relation till  Gud endast finns i kristna kyrkor är som sagt inte klarlagt i

perspektivet vilket gör det osäkert hur stor konfliktyta det skulle kunna bli. En viss tydlighet skulle

kunna få en motsatt effekt eftersom båda parter då är införstådda med varandras intentioner  och

oron för dold evangelisation eller andra syften kan minska. 

Kan synsättet hjälpa Svenska kyrkans medlemmar att leva kristna liv i samhället? 

I den integrerade kyrkmodellen finns det en grundläggande vilja att sända ut sina medlemmar i

dialog med samhället. Detta genom att skapa goda livsmöjligheter för andra människor och berätta

om det hoppfulla budskapet i den kristna tron. På så vis finns det två tydliga redskap för kristna att

möta samhället.  Det finns också en stark uppmuntran att  samfundets medlemmar ska leva som

kristna i sina olika sammanhang i samhället. 

Den erfarande kyrkan anser jag inte ger specifika verktyg för att leva kristna liv utan verkar snarare

erbjuda möjligheter för att leva ett allmänmänskligt liv. Viljan att söka i sitt inre efter gudomliga

erfarenheter är  inte något som ska knytas till  specifikt  en kristen kontext.  På samma sätt  är  de

metaforer som föreslås inte några som nödvändigtvis är knutna till en kristen förståelse. Låt mig ta

ett  exempel.  Metaforerna  vilja  och  berättelse  skulle  kunna  appliceras  på  exempelvis  en  större

erfarenhet av kärlek. Ingen kärlek agerar i ett vakuum utan är knuten till en större berättelse som
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sporrar till delande mellan människor. Det går också att helt hänföra sig till kärleken och låta den

styra  min  vilja  genom livet.  På  så  vis  skulle  dessa  metaforer  kunna användas  som en sekulär

filosofi, lika gärna som en kristen förståelse av Gud. Detta särskiljer exempelvis den integrerade

kyrkomodellens mål att sprida det hoppfulla budskapet. Jesus död och uppståndelse är något unikt

som kristendomen kan bidra med medan berättelse- och viljemetaforerna är något allmänt som kan

ingå i vilken livsåskådning som helst. 

Den avskiljande kyrkmodellen ger förslag på hur kristna medlemmar kan leva kristna liv i första

hand genom inomkyrkliga ritualer. Alla ritualer blir kopplade till den kyrkliga gemenskapen vilket

gör att det kristna livet levs i och med den kristna församlingen. Trots att det finns en idé om att

efterföljelsen kan komma ur gudstjänstens utövande är det en liten parentes till huvudsyftet med den

kristna  gemenskapen:  att  samlas  inför  Gud.  På ett  sätt  gör  det  gemenskapen mycket  stark  och

sporrar kristna att ständigt söka sig tillbaka till den brinnande gemenskapen, men svagheten blir

istället att när den enskilde kristne är ensam är det svårt att leva ett kristet liv. 

Slutsats

Efter denna analys anser jag att den integrerade kyrkmodellen har en fungerande syn på relationen

till samhället som inte sporrar konfliktsökande, ger konstruktiva lösningar på hur mötet med andra

religioner  kan se ut  och ger goda verktyg för sina medlemmar att  leva kristna liv.  Den största

problematiken som bör  lyftas  är  risken för  att  modellen  blir  för  influerat  av  samhället  där  en

situation kan uppstå där kyrkan blir tvingad att följa principer som går emot samfundets kärnvärden.

Detta är en problematik som jag anser inte kan lösas helt och hållet med den kritiska solidaritet som

föreslås av Jackelén och därför krävs ytterligare förhållningssätt som kan bevara kyrkans integritet. 

Den erfarande kyrkan har goda möjligheter att skapa öppningar mot såväl samhället  som andra

religioner.  På grund av den inneboende viljan  att  lära  känna den andres  erfarenheter  finns  det

inbyggt en automatiskt dialogsökande i kyrkan och hos den enskilde kristne att vilja bemöta andra

människor på ett nyfiket och bemyndigande sätt. Dessvärre har synsättet inget bra sätt att bemöta ett

samhälle som inte vill ta del av den kristna erfarenheten vilket riskerar att kristendomen får ett

ensidigt beroende till samhället. 

Den avskiljande kyrkan har svårast att skapa goda möten med samhället. Även om en viss tydlighet

kan erbjuda en möjlig lösning, speciellt i förhållande till andra religioner finns det alltid en risk för

att konflikter uppstår när utgångspunkten för synsättet är att det som är utanför kyrkan bör ses som
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något  främmande  och  farligt  för  den  kristna  tron.  Detta  riskerar  att  skapa  en  problematik  för

kyrkans  medlemmar  som  ständigt  behöver  väga  vilken  lojalitet  som  väger  tyngst  när

konfliktsituationer  uppstår.  Människans  möjlighet  att  balansera  olika  uppfattningar,  dess

ekvilibrium riskerar att hamna i obalans och kan göra att människor väljer bort det som kan ses som

en konfliktsökande religion. I slutändan anser jag att den integrerande kyrkan är den kyrkosyn som

uppfyller funktionskriteriet bäst. 

4.0 Svenska kyrkan – En lärljungakyrka?

Svenska kyrkan är inte längre en folkkyrka. Inte så som den definierades under första hälften av

1900-talet. Den enhetsbild som folkhemmet projicerade av ett land, ett folk och en kyrka finns inte

längre kvar och det går att diskutera om det någonsin sett ut så. Den roll som frikyrkorna spelade

under första hälften av 1900-talet tydde på en redan etablerad religiös mångfald.  Det går inte att

missa att det i folkkyrkotanken fanns ett visst mot av paternalistiskt tänkande, en Svenska kyrkan

som verkligen var Sveriges egentliga kyrka. Folkkyrkotanken var på många sätt en motreaktion mot

en kyrkotrend som gick åt en större religiös pluralism och kanske lyckades folkkyrkotanken skjuta

upp den situation som Svenska kyrkan står inför idag. Nu, i en tid när Svenska kyrkan inte längre

kan ses som Sveriges kyrka, vad är då Svenska kyrkans roll idag? I min analys har jag med hjälp av

Jackelén,  Hammar  och  Fjärstedt  lyft  fram  tre  möjliga  kyrkosyner:  en  integrerad kyrka,  en

erfarande  kyrka och en  avskiljande kyrka.  Jag har visat  på vilka för-  och nackdelar  respektive

synsätt har och hur väl de uppfyller respektive kriterium som jag satte upp för det här arbetet. Om

jag nu återvänder  till  den inledande frågeställningen:  Vad förmedlar  några av Svenska kyrkans

biskopar för kyrkosyn och vad kan det få för  konsekvenser för relationen mellan samhälle och

kyrka, så blir svaret att de förmedlar en kyrkosyn som skiljer sig på många sätt från den klassiska

folkkyrkotanken. 

Den integrerade kyrkan förmedlar en kyrka som är i medberoende med resten av samhället och som

ser  det  som självklart  att  engagera  sig  i  samhället  för  alla  människors  väl.  Kyrkosynen  låter

evangeliet och en önskan att hjälpa sin nästa vara de två ben som kyrkan står på vilket gör att den

tar in delar delar av både en tjänsteinriktad och nådemedelsinriktad kyrkosyn. Den vänder sig emot

klara gränser för kyrkan både teologiskt och territoriellt och ser sig som en del av den världsvida

kyrkan som tror på en Gud som sträcker sig utanför alla mänskliga gemenskaper i sin strävan att

möta människan i nåd. Det som bär den kyrkliga gemenskapen är medlemmar och eventuellt andra

som gått ihop i en hoppfullhet inför det kommande gudsriket och därmed får kyrkans personal en

mindre betydande roll. Konsekvensen blir en kyrka som ständigt söker dialog med samhället, både i

37



kritisk och självkritisk anda och där kyrkan ska bli både en kraft för  förändring, integrering och

beskydd, för samhällets bästa. 

Den erfarande kyrkan förmedlar en kyrka som bryter med sitt auktoritära och exkluderande arv och

blir en plattform för människor att reflektera och sätta ord på sina erfarenheter av något större som

sträcker sig bortom alla dogmer och trosbekännelser.  På så vis blir kyrkans uppdrag inte att tala om

för människor vem som är Gud utan vara öppen för att låta medlemmarna utmana och bygga vidare

på  erfarenheterna  av  det  gudomliga  genom  historien.  Traditionen  blir  därför  som  mest  en

tolkningsnyckel som kan hjälpa människor att sätta ord på nya erfarenheter. Gränsen mellan vad

som är samhälle och vad som är kyrka och deras respektive uppdrag suddas ut och en önskan att

sammanväva olika människors erfarenheter blir alltid det viktigaste. Konsekvensen blir en kyrka

som ständigt söker sig utåt mot samhället och andra trostraditioner med en nyfikenhet och öppenhet

för nya erfarenheter. Kanske blir kyrkan bara ytterligare en metafor, där betoning borde ligga på

världsvid och inte på kyrka. Det viktiga är inte att vara kyrka utan att erfara kyrka.

Den avskiljande kyrkan förmedlar en kyrka som tar inspiration från den urkyrka som är alla kyrkors

ursprung. Att vara kyrka är att vara en gemenskap, sammanlänkade genom tron på Kristus. Denna

övertygelse kan aldrig lånas in utifrån utan skapas i mötet med det som mött kristna genom alla

tider i rökelser, ikoner, psalmer och böner. Detta gör att kyrkan blir en världsvid gemenskap som

fungerar  som glödpunkter  i  en annars  mörk och gudsfrånvänd värld.  Att  förmedla nådemedlen

genom dop, nattvard och evangelium blir  en viktig uppgift  för kyrkan, inte som ett  erbjudande

öppet för hela samhället utan inom den slutna gemenskap av kristustroende. Konsekvensen blir en

kyrka som ständigt är i världen men aldrig av världen, som ser sig själv som en försmak av det

kommande  gudsriket  som  tar  spjärn  mot  en  sekulär  och  gudsfrånvänd  kultur.  

Trots att dessa tre perspektiven ger vitt skilda beskrivningar av vad som kan vara kyrka så pekar de

alla mot en intressant ståndpunkt: att vara kyrka är att vara kyrka i gemenskap. Oavsett om en ser

kyrkan som en integrerad del av samhället eller helt avskiljt från samhället så agerar kyrkan som en

gemenskap i samhället. De som utgör kyrkan är dess medlemmar som i varierade grad är aktiva

subjekt som är med och formar sin kyrka och omvärld. På så vis skulle jag vilja påstå att den största

skillnaden i dagens folkkyrkotanke är en vilja att engagera människor i kyrkan, få dem att ta emot

det kristna budskapet och låta det bli något mer än passiva ord om förlåtelse. Här går det alltså att se

en vilja bland biskoparna att engagera medlemmarna, snarare än personalen. Därför är det möjligt

att kritisera den teoretiska utgångspunkt som exempelvis Hagman har att Svenska kyrkan lever kvar
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i en förlegad bild eller att kyrkan är otydlig i sitt budskap. Det finns, som det här arbetet visar en

tydlighet och en önskan från biskoparna att gå från den klassiska folkkyrkobilden som tonar ner

beskrivningen av en troende gemenskap. Det finns också en önskan att de som tillhör gemenskapen

på något vis  resonerar med det kristna budskapet i  varierande grad.  I förhållande till  lagen om

Svenska kyrkan och kyrkoordningen finns det däremot en mer legitim kritik när å ena sidan flera

biskopar  talar  om en slags  troendegemenskap i  första  hand medan de skriftliga dokument som

reglerar svenska kyrkan vill beskriva kyrkans kärna som en öppen folkkyrka. Här är det möjligt att

iaktta en diskrepans som väcker frågan om en öppen folkkyrka bör vara det huvudsakliga begreppet

som beskriver  Svenska kyrkans karaktär  när dess biskopar beskriver  kyrkan med andra termer.

Folkkyrkobegreppet var trots allt ett begrepp som skulle användas som ett spjärn mot

frikyrkornas beskrivning av en troendegemenskap. 

Denna slutsats, att alla tre kyrkosyner gör en tydligare koppling mellan att vara en gemenskap av

troende (i varierande grad) och som gör avtryck i världen, gör det möjligt att kategorisera dem

utifrån ett nytt begrepp: lärljungakyrka. Med detta menar jag att kyrkosynerna tar fasta på att vara

kristen är att vara något aktivt, något som gör en påverkan i världen, antingen i form av socialt

arbete, ett dialogsökande med sin nästa eller ett försök att sprida ljus i en annars mörk värld. Denna

konsekvens, är i sig inte något som skiljer sig med den billingska folkkyrkan, däremot att kyrkan

som institution har ett ansvar för denna konsekvens, antingen genom att ge de verktyg som behövs,

eller bli en gemenskap där engagemanget kan gro flyttar fokuset från den billingska synen på den

osynliga kyrkogemenskapen till en allt mer synlig kyrkogemenskap. Det syns vilka som är kristna i

samhället. I Matteusevangeliet beskriver Jesus lärljungarnas uppgift som:

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas

bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en

lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus

lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.122

På samma sätt blir de kristna, i alla tre kyrkosyner, synliga exempel på vad det innebär att vara

kristen. 

Precis som Eckerdal lyfter är situationen som Svenska kyrkan står i inte unik. Kyrkan har i en

historisk återblick ständigt varit  i  situationer som utmanat  dess existens.  Detta har  gjort  att  det

funnits ett ständigt utvecklingspotential i vad som kan ses som kyrka. Den folkkyrkotanke som i

122 Bibeln, Libris, Örebro, 1999, Matt 15:13-16
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första hand företräddes av Billing och Eklund var en sån utveckling som kom från en oro över

kyrkans  dåvarande  dilemma.  Idag  uppstår  det  andra  dilemman  från  just  deras  folkkyrkotanke.

Därför har jag presenterat tre andra kyrkosyner som ska kunna bemöta de dilemman som uppstått i

mötet med ett modernare samhälle och med en allt mer förlegad folkkyrkotanke.  Detta arbete har

inte försökt att hitta en enda fungerande kyrkosyn och det är min övertygelse att alla tre synsätt

skulle  kunna  appliceras  i  en  svenskkyrklig  kontext,  förutsatt  att  vissa  förändringar  gjordes  i

respektive  perspektiv.  Alla  tre  kyrkosyner  försöker  ta  sig  an  frågor  om  kyrkans

nationella/internationella prägel, hur kyrkan bör förhålla sig till samhället, hur dess medlemmar får

en relevant plats i kyrkan och slutligen hur kyrkan ska förhålla sig till ett samhälle som aktivt inte

vill ta del av ett kristet budskap i varierande grad. Trots detta anser jag, efter att ha gjort min analys

att det är möjligt att peka ut ett av kyrkosynerna som mest kompatibel med de kriterier jag satt upp

för en fungerande kyrkosyn för Svenska kyrkan och det är den integrerade kyrkan. Denna kyrkosyn

har en tydlig syn på kyrkans relation till samhället, vad som är medlemmarnas uppgift, hur kyrkan

ska förhålla sig till en allt mer internationell värld och en mångfald i samhället. Kyrkosynen är

också den som jag anser  bäst  kan kombineras  med folkkyrkotankens öppna karaktär  och ändå

erbjuda en gemenskap där den kristna medlemmen står i fokus. Låt oss ponera att Svenska kyrkan

skulle låta denna kyrkosyn implementeras på ett liknande sätt som den kyrkosyn som företräddes av

biskoparna vid biskopsmötet 1929, vad hade skett med Svenska kyrkan som trossamfund? Vad hade

förändrats från idag? Trots att det är omöjligt att veta tänkte jag lyfta några viktiga punkter där

kyrkosynen skulle kunna påverka hur Svenska kyrkan fungerar.

1) Svenska kyrkans gudstjänster kan få en mindre framträdande roll, i synnerhet högmässan i

relation till  annan verksamhet  som kan ses som mer konkreta sätt  att  uttrycka tron på,

exempelvis  bibelstudier,  andakter  eller  politiska  aktioner.  Detta  kan  leda  till  att

prästämbetet spelar en mindre roll medan diakoner, ideella krafter och folkvalda står i allt

större fokus. 

2) Nådemedelsförståelsen kan ändra karaktär och bli mer centrerat till ordet. Eukaristin och

dopet riskerar att ses som sätt att exkludera och särskilja vissa människor som utvalda av

Gud medan evangelierna ses som ett budskap som kan nå alla människor, i första hand

genom Jesus rättvisetänk. 

3) Svenska  kyrkan  ser  inte  medlemstappet  i  första  hand  som något  negativt  utan  som en

naturlig konsekvens av att vara ett samfund bland många i samhället. Det viktiga är inte att

vara störst utan att med andra arbeta för guds rike och goda livsmöjligheter för alla. Gud

verkar trots allt på andra platser.  
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4) Religionsdialogen och värnandet om religiösa rättigheter kan bli ett sätt för Svenska kyrkan

att utmana samhället på ett kritiskt sätt som kan leda till vissa konflikter med den generella

åsikten i  samhället,  samtidigt  som Svenska kyrkan kommer ses  som en stor  värnare av

religiös frihet i och utanför Sverige. 

Detta arbete har haft som mål att  visa på hur teologiska uppfattningar om kyrkan påverkar hur

relationen  ser  ut  till  samhället  för  Svenska  kyrkan.  Tydlighet  är  en  viktig  aspekt  för  att  både

medlemmar  och  samhället  ska  kunna  bemöta  Svenska  kyrkan  och  dess  verksamhet  på  ett

konstruktivt sätt. En rimlig kyrkosyn behöver ta i beaktande många viktig frågor såsom synen på

Kristus, sin egna tradition och hur det ska gestaltas i verkligheten. Genom att låta dessa svar stå

öppna finns inte bara risken att kyrkan framstår som oreflekterad och velig, det finns också en risk

att det leder till konsekvenser som varken samfundet eller dess medlemmar vill se. Jag anser därför

att det viktigaste inte är att det finns en kyrkosyn i samfundet, utan att det finns ett öppet samtal om

kyrkosyner och hur dess medlemmar kan vara med och forma detta. Alla de kyrkosyner jag har

undersökt har understrukit medlemmarnas engagemang och därför är det rimligt att Svenska kyrkan

koncentrerar sig allt mer på vad de har att säga. Då kan kyrkan bli en lärljungakyrka, en kyrka där

människor kan finna en gemenskap som ger avtryck i världen på många olika sätt. 
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