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Inledning 

I den här kyrkovetenskapliga uppsatsen vill jag sätta fokus på kyrkogårdarna i Svenska kyrkan. Den 

verksamhet som bedrivs där har inte i så stor utsträckning uppmärksammats i teologisk forskning, 

varken i allmänhet eller i den specifikt kyrkovetenskapliga forskningen. Kyrkovetenskap handlar 

om den kristna kyrkans identitet och uppdrag, vanligen kallat ecklesiologi.  
Diskussionen om Svenska kyrkans identitet och uppdrag tar ofta sin utgångspunkt i 

församlingens grundläggande uppgift som den beskrivs i Kyrkoordningens andra kapitel, det vill 

säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.1 Studieobjektet i den här 

uppsatsen är en del av församlingens organisation, en kyrkogårdsförvaltning, som primärt inte 
bedriver den grundläggande uppgiften. Jag vill undersöka vad ett studium av en 

kyrkogårdsförvaltning kan säga om en församlings identitet och uppdrag. Närmare bestämt vill jag 

undersöka hur en specifik kyrkogårdsförvaltning presenterar sin verksamhet på internet och hur 

församlingen då tar gestalt. Det bör också sägas att jag har arbetat i närmare fyra år på en av landets 
kyrkogårdsförvaltningar, dels som kyrkvaktmästare vid begravningsgudstjänster men framförallt 

som kyrkogårdsarbetare med utomhustjänstgöring. Denna min bakgrund har i hög grad styrt valet 

av uppsatsämne. 

Att kyrkogårdsförvaltningar sällan uppmärksammats inom teologisk forskning kan ha att göra 
med att de faller utanför formuleringen i Kyrkoordningens andra kapitels första paragraf: 

”Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.2 Allt annat som församlingen 

gör ska enligt Kyrkoordningen ses som ”stöd för och en konsekvens av denna grundläggande 
uppgift”.3 Mot denna bakgrund framstår kyrklig verksamhet som ägnar sig åt den grundläggande 

uppgiften som central eller som kärnverksamhet. Övrig kyrklig verksamhet kan då på motsvarande 

sätt betraktas som mindre central eller som perifer. Församlingarna i Svenska kyrkan har i uppdrag 

att ansvara för allmänna begravningsplatser, dvs platser där alla medborgare har rätt att begravas 
oavsett tillhörighet till Svenska kyrkan. I Begravningslagen från 1990 anges att ”Allmänna 

begravningsplatser … skall anordnas och hållas av de territoriella församlingarna inom Svenska 

kyrkan”.4 Med Begravningslagens terminologi kallas den som ansvarar för 

begravningsverksamheten för huvudman. Regeringen kan i särskilda fall besluta att kommunen ska 
vara huvudman och det är fallet i Stockholms respektive Tranås kommuner. Begreppet 

begravningsverksamhet innebär den verksamhet som har med själva förvaltningen av allmänna 

                                                
1 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
2 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
3 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
4 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
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begravningsplatser att göra. I begravningsverksamheten ingår inte begravningsgudstjänster eller 

andra ceremonier eller den själavård som har med begravningen att göra.5 

En kyrkogårdsförvaltning är den särskilda organisation inom en församling i Svenska kyrkan 

som ansvarar för att begravningsplatserna inom församlingens område sköts enligt 
begravningslagstiftningen.6 Den som ytterst ansvarar för kyrkogårdsförvaltningens verksamhet är 

kyrkoherden och praktiskt består organisationen normalt av en kyrkogårdschef, kanslipersonal och 

den personal som sköter det praktiska arbetet ute på kyrkogårdar, i begravningskapell och i 

krematorier om sådana finns. Som anställd i kyrkogårdsförvaltning finns inget krav på medlemskap 
i Svenska kyrkan, vilket däremot gäller för dem som arbetar med församlingens grundläggande 

uppgift.  

I Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan av Jan-Olof Aggedal och Bo Silfverberg skriver 

författarna bland annat om när kyrkogårdsförvaltningar presenterar sin verksamhet på internet. 
Det vanliga är att det sker på församlingens hemsida men några av landets församlingar har valt att 

låta kyrkogårdsförvaltningarna ha egna hemsidor.7 Järfälla församlings kyrkogårdsförvaltnings 

hemsida, http://begravningijarfalla.se , är en sådan hemsida och är uppsatsens studieobjekt. I 

uppsatsen sätter jag fokus på hur församlingens identitet och uppdrag kommer till uttryck på 
kyrkogården. En av mina frågor till församlingens företrädare handlar om hur de ser på relationen 

mellan kyrkogårdsförvaltningens hemsida och församlingens grundläggande uppgift enligt 

Kyrkoordningen. Församlingen har dels ansvar för den grundläggande uppgiften som den beskrivs 

i Kyrkoordningen men också ansvaret för allmänna begravningsplatser enligt Begravningslagen. 
Det är därför av intresse hur Svenska kyrkan ser på detta sitt dubbla ansvar, alltså ett uppdrag med 

klar kristen identitet (församlingens grundläggande uppgift) och ett uppdrag tilldelat av regeringen 

och som gäller alla medborgare oavsett samfundstillhörighet (ansvaret för allmänna 

begravningsplatser).  
Staten har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten. Inför skiljandet mellan stat 

och kyrka inför det senaste millennieskiftet beslutade staten att Svenska kyrkan och dess 

församlingar skulle få ansvaret för begravningsverksamheten i Sverige.8 I motiveringen till detta 

sades bland annat att de flesta begravningsplatser är kyrkogårdar som ligger i anslutning till 
kyrkobyggnader. Dessutom hade den tidigare statskyrkan ända från början av sin tillblivelse skött 

om begravningsplatserna och i de flesta fall gjort det på ett tillfredsställande sätt. Det fanns heller 

inte någon önskan hos kommunerna att ta över ansvaret. Den så kallade Kyrkoberedningen skrev 

                                                
5 Ekström 1999, s. 41 
6 Med begravningslagstiftning menar jag i detta sammanhang Begravningslag (1990:1144), Begravningsförordning 
(1990:1147) och Förordning (1999:729) om begravningsavgift. Samtliga finns medtagna i Kyrkoordningen under 
rubriken ”Angränsande lagar och förordningar”. 
7 Aggedal & Silfverberg 2018, s. 67 
8 Aggedal 2016, s. 13. På grund av historiska skäl är Stockholms stad respektive Tranås kommun huvudmän för 
begravningsverksamheten i sina respektive kommuner. 
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i ett betänkande att det inte förekommit någon nämnvärd kritik mot den begravningsverksamhet 

som Svenska kyrkan sedan länge bedrivit och att det därför talade för ett fortsatt huvudmannaskap.9 

Ett annat viktigt förhållande är den så kallade religionsfrihetsprincipen som gäller sedan 1951. 

Idag regleras den i regeringsformen från 1974.10 Religionsfrihetsprincipen innebär att varje svensk 
medborgare har rätt att bekänna sig till vilken religion som helst eller att välja att inte tillhöra någon 

religiös gemenskap utan att det påverkar de medborgerliga rättigheterna.11 

Det är dock tveklöst så att den position som Svenska kyrkan har, att vara ett kristet trossamfund 

och ha ansvaret för en verksamhet som gäller en medborgerlig rättighet, begravningsverksamheten, 
kan beskrivas som ett spänningsfält.12 Per-Olov Ahrén och Sören Ekström skriver i Kyrka i ett 
pluralistiskt samhälle att Svenska kyrkans Centralstyrelse inför de förändrade relationerna mellan 

staten och Svenska kyrkan, som trädde i kraft 1 januari år 2000, ville presentera ett förslag som 

kunde få en så bred uppslutning som möjligt både inom och utom kyrkan. Syftet med detta var att 
kunna få till stånd en långsiktigt hållbar lösning på relationen mellan staten och kyrkan.13 Det förslag 

som Centralstyrelsen slutligen la fram grundade sig bland annat på att det skulle råda ökad 

jämställdhet mellan trossamfunden i Sverige även om Svenska kyrkan skulle ha en särställning på 

grund av historiska och praktiska skäl. Svenska kyrkans karaktär av öppen folkkyrka, dess 
rikstäckande verksamhet och demokratiska beslutsstruktur var viktiga att värna om i den 

kommande relationsförändringen. Centralstyrelsen föreslog att Svenska kyrkan enligt lag skulle få 

behålla det helt dominerande ansvaret för begravningsverksamheten. Församlingarna gav i sina 

remissvar på detta förslag tydligt uttryck för att de också ville behålla huvudmannaskapet.14 
I Guds åker? Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige skriver Jan-Olof Aggedal bland 

annat om den lite mer dagsaktuella debatten om församlingarnas huvudmannaskap. Det 

framkommer att det bland företrädare för olika regeringar finns olika uppfattningar om Svenska 

kyrkan som huvudman för begravningsverksamheten, både att den ska bibehållas och att den kan 
diskuteras. Svenska kyrkan är tydlig med att kyrkan har mycket lång erfarenhet av att bedriva 

begravningsverksamhet och åtnjuter ett stort och brett förtroende. Den långa erfarenheten 

inbegriper både det praktiska arbetet och mötet med människor i sorg och kris.15 Aggedal 

konstaterar att huvudmannaskapet är ett förtroendeuppdrag som Svenska kyrkan har och att 
förtroendet måste förtjänas, både från staten och från befolkningen. Förtroendet vilar på att 

huvudmannen kan erbjuda ett tillräckligt antal gravplatser för alla medborgare oavsett 

trostillhörighet.16 Sedan 2009 är kyrkoherden i församlingen ansvarig för all verksamhet som 

                                                
9 Aggedal 2016, s. 13-14 
10 Aggedal 2016, s. 12 
11 Aggedal 2016, s. 12 
12 Aggedal 2016, s. 110 
13 Ahrén & Ekström 1995, s. 40 
14 Ahrén & Ekström 1995, s. 42, 50 
15 Aggedal 2016, s. 15 
16 Aggedal 2016, s. 15 
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bedrivs i församlingen, alltså både det som hör till den grundläggande uppgiften och 

begravningsverksamheten. Aggedal nämner också att det är självklart för Svenska kyrkan att se sitt 

ansvar för alla människor som finns i församlingarna, det så kallade ”vistelsebegreppet” som 

innebär att ”församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i 
församlingen”.17 Aggedal pekar på problematiken med att vara huvudman för ett statligt pålagt 

uppdrag som gäller alla medborgare oavsett trostillhörighet och att det ska vara ett uttryck för 

Svenska kyrkans identitet och pekar på vikten för Svenska kyrkan att vidta åtgärder för att 

underlätta ”balansgången av att både vara trossamfund och ha myndighetsutövning”.18  
Docenten i systematisk teologi, Thomas Ekstrand, bidrar med ytterligare ett perspektiv på hur 

spänningsförhållandet kan beskrivas. Ekstrand är universitetslektor i systematisk teologi vid 

Uppsala universitet. Med Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri 
folkkyrka vill han bidra till en kritisk reflektion angående folkkyrkobegreppet genom att identifiera 
de problem som behöver bearbetas för att man ska kunna formulera en trovärdig folkkyrkotanke i 

2000-talets svenska pluralistiska samhälle.19 I boken lyfter Ekstrand bland annat fram den kritik 

som ibland riktats mot Svenska kyrkan som går ut på att det kan uppfattas som att 

tillhandahållandet av tjänster i livets olika skeden är viktigare än frälsningsbudskapet.20  
Därmed har jag tecknat en kortfattad bild som i någon mån beskriver problematiken för Svenska 

kyrkan av att vara ett kristet trossamfund i ett mångreligiöst samhälle med ansvar för en 

begravningsverksamhet som gäller alla.    

Syfte och forskningsfrågor 

Jag vill undersöka hur en församling i Svenska kyrkan uppfattar sin identitet och sitt uppdrag i det 

ovan beskrivna spänningsfältet. Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen av kyrkogårdens 
ecklesiologiska betydelse inom Järfälla församling. Min utgångspunkt är att hur församlingen utför 

sitt uppdrag på kyrkogården, sitt kyrkogårdsförvaltande, och förstår sin identitet där också säger 

något om hela församlingens identitet och uppdrag. Den valda församlingen, Järfälla församling i 

Stockholms stift, representerar i strikt mening bara sig själva men min förhoppning är att studien i 
någon mån kan bidra till förståelsen av kyrkogårdens ecklesiologiska betydelse inom hela Svenska 

kyrkan. När jag skriver kyrkogården så kan man få uppfattningen att kyrkogården i sig är ett objekt 

som kan agera på egen hand men vad jag menar är hur församlingen genomför sitt uppdrag på 

kyrkogården, hur ansvaret realiseras i kyrkogårdsförvaltandet. 

                                                
17 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
18 Aggedal 2016, s. 112 
19 Ekstrand 2002, s. 13 
20 Ekstrand 2002, s. 92. Begravningsverksamheten är en av tjänsterna Svenska kyrkan tillhandahåller under en 
människas liv. 
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Studieobjektet är kyrkogårdsförvaltningens hemsida och ett antagande jag gör är att på den 

hemsidan kommer församlingens identitet i någon mening till uttryck. Det kan också formuleras 

som att församlingen tar gestalt på hemsidan. Jag vill undersöka hur den församlingen kan beskrivas 

teologiskt. Jag vill också ta reda på vilka motiv som ligger till grund för framtagandet och 
utformandet av hemsidan.  

 

Utifrån syftet är min övergripande forskningsfråga: 

 
Hur kan Järfälla församlings identitet och uppdrag beskrivas utifrån en studie av deras 
kyrkogårdsförvaltnings hemsida? 

  

För att kunna svara på den övergripande forskningsfrågan är det nödvändigt att dels analysera själva 
hemsidan och dels intervjua personer som haft avgörande betydelse för hemsidans tillkomst, 

innehåll och utseende. Denna analys och dessa intervjuer utgör uppsatsens material och detta 

material prövar jag sedan mot ett par befintliga teorier om kyrkan. Prövningen är nödvändig för att 

kunna göra den teologiska analysen. Den övergripande forskningsfrågan är för vid för att kunna 
fungera vid framtagandet av forskningsmaterialet och därför behöver mer specifika underfrågor 

formuleras och dessa är:  

 

A. Vad karaktäriserar Järfälla församling såsom den tar gestalt på kyrkogårdsförvaltningens 
hemsida (hädanefter kallat enbart ”hemsidan”)? 

B. Hur motiverar församlingens företrädare beslutet att tillskapa en egen hemsida för 

kyrkogårdsförvaltningen? 

C. Hur motiverar församlingens företrädare hemsidans utformning och innehåll? 
 

För att få reda på hur församlingen förstår sin roll att vara ett kristet samfund med ansvar för att 

verkställa den grundläggande uppgiften enligt Kyrkoordningen och samtidigt vara huvudman för 

begravningsverksamheten vill jag höra hur församlingsföreträdarna ser på relationen mellan dessa 
två uppdrag. I intervjufrågan är det begreppet hemsidan som används eftersom det representerar 

begravningsverksamheten i min uppsats. Jag utgår från att församlingsföreträdarna i sina svar inte 

tänker enbart på hemsidan utan även på hela kyrkogårdsförvaltningens verksamhet. 

   
D. Hur ser församlingens företrädare på hemsidans relation till församlingens grundläggande 

uppgift?21 

                                                
21 Församlingens grundläggande uppgift som enligt Kyrkoordningen är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission.  
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Centrala begrepp 

Ett ord eller begrepp som jag använder på flera ställen i uppsatsen är ordet kyrka. Kyrka kan betyda 

den kristna kyrkan som helhet. Det kan också handla om kyrkan i teologisk mening. Ordet kommer 
av det grekiska kyriakon och betyder ”det som hör Herren till”. Herren är i Svenska kyrkans 

sammanhang den treenige guden; Fadern, Sonen och den helige Ande. I uppsatsens sammanhang 

avser kyrka ibland trossamfundet Svenska kyrkan, dvs organisationen som bedriver verksamhet 

och har lokalt anställd personal och förtroendevalda men mestadels avser jag i uppsatsen med 
kyrkan den territoriella församlingen, dvs den lokala representationen av Svenska kyrkan inom ett 

i Sverige givet geografiskt område. När jag med kyrka avser någon av de andra betydelserna anger 

jag vilken som då avses.  

Även ordet församling är flertydigt. Jonas Ideström har i sin doktorsavhandling Lokal kyrklig 
identitet redogjort för olika betydelser. Den ena är församlingen som ett geografiskt avgränsat 

territorium, som i min undersökning har samma gränser som kommunen.22 Den andra betydelsen 

är församlingen bestående av de anställda och förtroendevalda. Församlingen är i denna betydelse 

en ecklesial förvaltningsenhet, dvs en administrativ enhet som har att följa viss lagstiftning och 
Kyrkoordningen.23 Denna betydelse innebär också, som jag tolkar det, att församlingens existens 

och verksamhet ”är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets 

profetiska och apostoliska skrifter”.24 Det är hur denna församlings identitet kommer till uttryck 

på kyrkogårdsförvaltningens hemsida som är fokus för min uppsats. 
En tredje betydelse är församlingsbor, dvs alla de som bor och vistas i församlingen, oberoende 

av deras eventuella medlemskap i Svenska kyrkan.25 När detta är vad jag avser skriver jag därför 

församlingsbor. 

Metod och material 

Forskningsmaterialet utgörs dels av hemsidan och dels av intervjuer med församlingsföreträdare 

som haft stor del i framtagandet av hemsidan. För att kunna svara på de olika forskningsfrågorna 
använder jag mig metodiskt av ett brukarperspektiv respektive ett analytiskt perspektiv. 

Brukarperspektivet blir relevant när jag i ett första skede närmar mig hemsidan utifrån min första   

forskningsfråga. Med brukarperspektiv menar jag att jag närmar mig hemsidan som en 

församlingsbo som av någon anledning behöver komma i kontakt med församlingens 
kyrkogårdsförvaltning. Det kan gälla frågor om en anhörigs befintliga grav eller handla om att 

beställa en gravplats för en anhörig. Det är situationer då en församlingsbo naturligt har anledning 

                                                
22 Ideström 2009, s. 118 
23 Ideström 2009, s. 119 
24 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf (läst 3/3 2019) 
25 Församlingsbor och vistelsebegreppet korresponderar därmed helt och fullt enligt mig. 
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att besöka hemsidan. Brukarperspektivet betyder alltså att jag till att börja med studerar hemsidan 

som den person som kyrkogårdsförvaltningen vänder sig till. Jag sätter då parentes om min 

analytiska roll som forskare. 

När jag sedan går vidare i min analys tillämpar jag ett normalt vetenskapligt arbetssätt, med 
relevanta metoder och teorier. För att kunna svara på de övriga tre forskningsfrågorna genomförde 

jag kvalitativa intervjuer med ett antal företrädare i Järfälla församling som på olika sätt medverkat 

vid framtagandet av hemsidan. Intervjuerna hade en medelhög grad av struktur. 

Forskningsfrågorna B, C och D stod i fokus och det viktiga var att låta intervjupersonerna utveckla 
sina tankar med egna ord. Intervjuerna är transkriberade, analyserade och finns förtecknade som 

otryckta källor under rubriken Källor och litteratur sist i uppsatsen.  

Etiska överväganden 

Som ett första steg för att genomföra intervjuerna tog jag mailkontakt med församlingens 

kyrkoherde. I mailet presenterade jag mig som prästkandidat för Skara stift och student på Uppsala 
universitets teologiska institution och att jag skulle skriva en magisteruppsats i kyrkovetenskap. Jag 

redogjorde för uppsatsens syfte och hur intervjuerna skulle kunna bidra till syftet. I svarsmailet från 

kyrkoherden framgick dels att jag var välkommen att genomföra intervjuerna och dels vilka 

personer i församlingen som framförallt medverkat vid framtagandet av hemsidan och dessa var: 
kyrkoherden, kyrkogårdschefen, kyrkogårdsutskottets ordförande samt projektledaren för 

hemsidan.  

Vetenskapsrådet redogör för forskningsetiska principer som syftar till ”… att ge underlag för 

forskarens egna reflexioner och insikter i sitt ansvarstagande”.26 Intervjuerna i undersökningen har 
skett under arbetstid och på plats i Järfälla församlings egna lokaler för att i möjligaste mån 

underlätta genomförandet av intervjuerna. Jag har varit tydlig med att informera intervjupersonerna 

om att de enbart kommer att benämnas utifrån sina funktioner i församlingen. Intervjupersonerna 

är dessutom, på grund av sina positioner, att betrakta som offentliga personer och intervjufrågorna 
handlar inte om något av privat karaktär eller något av etisk känslig natur. Sammantaget kan jag 

inte finna att jag gjort något avsteg från grundläggande forskningsetiska principer.   

Disposition  

I det kommande kapitlet, Forskningsöversikt, redovisar jag en del av den forskning som i en eller 

annan bemärkelse tangerar ämnet kyrkogårdar. Kapitlet fungerar samtidigt som en introduktion till 

det valda ämnesområdet, kyrkogårdar, och även som en introduktion till kyrkliga praktikers 

                                                
26 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (läst 29/3 2019) 
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ecklesiologiska betydelse.27 Teorikapitlet som därefter kommer har också det två syften. Det första 

är att ytterligare lyfta fram uppsatsens ecklesiologiska ärende i dialog med två författare som 

studerat Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör. Teorikapitlets andra syfte är att redogöra för det 

teoretiska ramverk som jag belyser forskningsmaterialet med. Ramverket består av två olika teorier 

om kyrkans tjänande, kyrkan som tjänare respektive ett tjänsteteoretiskt perspektiv samt deras 

inbördes förhållande. I nästa kapitel, Resultat och diskussion, svarar jag på forskningsfrågorna och 

diskuterar dessa i relation till det teoretiska ramverket. Jag avger också ett resonerande svar på den 

övergripande forskningsfrågan, hur Järfälla församlings identitet och uppdrag kan beskrivas utifrån 

en studie av deras kyrkogårdsförvaltnings hemsida. Dessutom för jag en diskussion kring i vilken 

mån syftet med uppsatsen, att fördjupa förståelsen av kyrkogårdens ecklesiologiska betydelse inom 

den valda församlingen, blivit uppfyllt. I det avslutande kapitlet, Sammanfattning, slutsatser och 

vidare forskning, samlar jag de slutsatser jag dragit efter den genomförda undersökningen samt ger 

förslag på tänkbara ämnen för fortsatt forskning.   

  

                                                
27 I uppsatsen utgår jag från att församlingens kyrkogårdsförvaltning är att betrakta som en kyrklig praktik. 
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Forskningsöversikt 

Min uppsats har kyrkogårdens teologiska betydelse i fokus. Ämnet som sådant är så vitt jag kunnat 

finna inte beforskat i Sverige. Däremot gränsar det mot ett antal forskningsfält där det finns mer 

skrivet. Jag kommer att strukturera översikten i forskning som handlar om kyrkliga praktiker ur ett 

ecklesiologiskt perspektiv, forskning om begravningar, forskning om kyrkogårdar och forskning 
om kyrkan på internet. 

Kyrkliga praktiker ur ett ecklesiologiskt perspektiv 

Det vetenskapliga studiet av den världsvida kyrkan var tills helt nyligen i stort sett enbart inriktat 

på hur kyrkan skulle förverkligas utifrån teorier om den ideala kyrkan. Det är först på senare år 

som forskningen börjat göra tvärtom, dvs tagit sin utgångspunkt i kyrkan såsom den faktiskt 

kommer till uttryck i verkligheten. En av många forskare som ger uttryck för detta är den norska 
teologen Harald Hegstad.28 I sin bok The Real Church menar han att den enda kyrkan som finns är 

den synliga kyrkan och att ecklesiologi handlar om den synliga kyrkan.29 Den likaledes norska 

teologen Tone Stangeland Kaufmann uttrycker det på ett liknande sätt. Hon säger att praktiska 

teologer har visat en ökad förståelse för att empiriskt inriktade studier av kyrkan och kyrkliga 
praktiker är nödvändiga för att förstå kyrkan.30  

Jonas Ideström tecknar i sin doktorsavhandling en bild av en ecklesiologi ovanifrån respektive 

en ecklesiologi underifrån. Han refererar till de amerikanska teologerna Nicholas Healy och Roger 

Haight som argumenterar för en teologi underifrån. Haight menar att kyrkan är en socialt och 
historiskt betingad storhet. Ideström sammanfattar deras ståndpunkter med att de därför menar 

”… att fokus för ecklesiologin bör ligga på studiet av den konkreta kyrkan i dess sociala och 

historiska kontext”.31 Jonas Ideström, har som präst, teolog och numera forskare på Svenska 

kyrkans forskningsenhet, själv lämnat många bidrag inom detta område. Han medverkar, antingen 
själv eller tillsammans med andra, i tre av titlarna under denna rubrik. Det beror dels på att han 

varit synnerligen aktiv i studiet av kyrkliga praktiker i Svenska kyrkan ur ett ecklesiologiskt 

perspektiv och dels beror det på att min egen studie görs i samma anda, det är en studie av en 

kyrklig praktik i Svenska kyrkan ur ett ecklesiologiskt perspektiv.  
Lokal kyrklig identitet är Ideströms doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap och är ”inriktad 

på kyrkan så som den konkret tar sig uttryck i en socialt och historiskt betingad kontext”.32 Ideström 

förstår kyrkan som en social kropp som tar sig olika uttryck och att dessa uttryck säger något om 

                                                
28 Hegstad 2013, s. 10 
29 Hegstad 2013, s. ix  
30 Stangeland Kaufman 2018, s. 17 
31 Ideström 2009, s. 13 
32 Ideström 2009, s. 12 
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kyrkans identitet.33 Ett centralt begrepp Ideström använder är implicit ecklesiologi. Med det menar 

han att studiet av kyrkliga praktiker kan säga något om ecklesiologi, även om den ecklesiologi som 

inte är uttalad.34  

En viktig slutsats i avhandlingen är att teorier om identiteter kan och bör användas i 
ecklesiologiska studier men att forskare inom teologi måste vara medvetna om att identitetsteorier 

inte är teologiskt neutrala. Teorierna förutsätter ontologiska och epistemologiska påståenden om 

verkligheten som har teologiska dimensioner. Ideströms slutsats är tillämpbar på min studie i så 

motto att när jag analyserar hemsidan ur ett brukarperspektiv är jag som uppsatsförfattare inte 
teologiskt neutral. Ideström gör ingen analys av den undersökta församlingens (Svenska kyrkan i 

Flemingsberg) kyrkogårdsförvaltning. Kyrkogårdsförvaltningen kan – som jag ser det – också ingå 

i den sociala kropp som kyrkan utgör, och de uttryck församlingen tar sig på 

kyrkogårdsförvaltningen kan säga något om kyrkans identitet, dvs en implicit ecklesiologi kan 
tydliggöras.  

Det här någonting vi måste göra av Jonas Ideström och Stig Linde är en rapport från ett teologiskt 

aktionsforskningsprojekt genomfört med Svenska kyrkan i Mölndal och ingår i det större projektet 

I vems tjänst? vars övergripande syfte ”är att bidra till ett konstruktivt och utmanande teologiskt 
samtal om kyrkan som välfärdsaktör”.35 Ideströms och Lindes projekt syftar ”till att ge ökad 

kunskap om hur kyrka och välfärd framträder och förstås i praktiken”.36 Forskarna studerar hur 

Svenska kyrkan i Mölndal samverkade med kommunen och andra aktörer för att ordna med så 

kallade transitboenden under hösten 2015 när många (vid en historisk jämförelse) flyktingar 
anlände till Sverige. Genom att till exempel använda sig av formuleringen ”… ge ökad kunskap om 

hur kyrkan … framträder och förstås i praktiken” visar forskarna att detta är ett ecklesiologiskt 

projekt.37 Ideströms och Lindes viktigaste slutsats - med relevans för min uppsats – är att kyrklig 

praktik som i förstone inte verkar syssla med teologi eller en verksamhet där kyrkan inte uppenbart 
framträder ändå kan vara teologiskt förankrad och att kyrkan kan framträda och ta gestalt i denna 

praktik. Varken i deras aktionsforskningsprojekt eller i det övergripande projektet I vems tjänst? 
undersöks dock hur kyrkan framträder i en kyrkogårdsförvaltning trots att den anses vara en kyrklig 

verksamhet som inte uppenbart sysslar med teologi och där kyrkan kanske inte primärt framträder 
utan att man gör en djupare analys. 

Att öppna ett slutet rum - själavård och ecklesiologi hör hemma inom både det kyrkovetenskapliga 

området och själavårdsområdet och är redigerad av Ideström tillsammans med Gunilla Löf Edberg, 

präst i Svenska kyrkan och nationell samordnare för Jourhavande präst och sjukhuskyrkan. Att 
öppna ett slutet rum – själavård och ecklesiologi fungerar inspirerande för mitt uppsatsskrivande på två 

                                                
33 Ideström 2009, s. 247 
34 Ideström 2009, s. 23–24 
35 Linde & Ideström 2017, s. 3 
36 Linde & Ideström 2017, s. 6 
37 Linde & Ideström 2017, s. 6 
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sätt. Det ena är att ambitionen med boken är visa att själavård kan ske i många fler kyrkliga 

sammanhang än de som primärt uppfattas som själavårdssammanhang, dvs det slutna 

själavårdsrummet. Återigen, något liknande försöker även jag göra, undersöka hur en församling 

kan ta gestalt i en kyrklig praktik som primärt inte uppfattas som teologisk eller, annorlunda 
uttryckt, inte uppenbart ägnar sig åt den grundläggande uppgiften. 

Den andra inspirerande effekten boken har på mig är att inte något av de många exempel på 

själavård som boken tar upp handlar om kyrkogårdar eller dess förvaltande. Jag vill påminna om 

förklaringen av begreppet begravningsverksamhet och att det inte inbegriper den själavård som är 
knuten till begravningen. Utifrån den förklaringen är det följdriktigt att inte undersöka kyrkogårdar 

ur själavårdens perspektiv. Jag menar att man därmed riskerar att missa viktiga perspektiv på 

själavård. Genom min egen erfarenhet av arbete på kyrkogårdar vet jag att det sker mycket 

själavårdande samtal i dessa miljöer, mellan alla de människor som möts där. På det viset har 
frånvaron av kyrkogårdar i Att öppna ett slutet rum – själavård och ecklesiologi hjälpt mig att välja 

uppsatsämne. I samband med detta är det viktigt att påminna om bokens ambition: 

Det bör också sägas att vi inte har någon ambition att ge en representativ karta över 

själavårdslandskapet. Snarare kan exemplen i boken fungera som positioner utifrån vilka det går att 

tänka och reflektera kring själavård och kyrka.38 

Jag menar att Att öppna ett slutet rum – själavård och ecklesiologi fungerar som ett bidrag till ett ständigt 

pågående samtal som innebär att ”tänka och reflektera” kring kyrkan, för att citera Ideström och 
Löf Edberg. Jag kallar detta för ett ständigt pågående ecklesiologiskt samtal och menar med det att 

den lokala församlingen bör reflektera över sin identitet och sitt uppdrag. Jag kallar samtalet 

ständigt för att tiden ständigt rör sig framåt och att det samhälle där församlingen finns ständigt 

utvecklas och därför bör den lokala församlingen ständigt reflektera över sin identitet och sitt 
uppdrag, dvs samtalet är ecklesiologiskt. Jag vill i samband med detta också säga att min uppsats 

inte har som ambition att höra hemma inom själavårdsområdet utan har en helt och hållet 

ecklesiologisk inriktning.  

Begravningar 

Fortfarande, år 2018, begravs ungefär 70 procent av alla som dör i Sverige enligt Svenska kyrkans 

ordning.39 För att begravas enligt Svenska kyrkans ordning krävs att man var medlem i Svenska 

kyrkan. Av detta följer att också ungefär 70 procent av de som dog 2018 var medlemmar i Svenska 

                                                
38 Ideström & Löf Edberg 2018, s. 12 
39 https://www.svenskakyrkan.se/statistik Se pdf-dokumentet Döpta, konfirmerade och begravda i Svenska kyrkan 1970–
2018 (läst 29/4 2019) 
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kyrkan. Alla skattskyldiga bidrar dock med begravningsavgiften till den begravningsverksamhet 

som Svenska kyrkan ansvarar för.40 Detta innebär sammantaget att begravningar är en stor och 

viktig del av Svenska kyrkans verksamhet. Forskning om begravningar gränsar till mitt 

ämnesområde och har bedrivits framför allt inom kyrkovetenskap/praktisk teologi och 

religionssociologi.  

Ingrid Persenius doktorsavhandling har titeln Omsorg och mänsklig värdighet. Teoretiska och empiriska 
perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar.  Hennes syfte med 

avhandlingen ”… är dels att teoretiskt granska Svenska kyrkan i relation till nutida kvalitetsteorier 

och systematiskt förbättringsarbete, dels att utveckla metoder och modeller för förbättringsarbete 
inom Svenska kyrkan med fokus på en församlings verksamhet vid begravningar”.41 Persenius är 

präst i Svenska kyrkan och hennes avhandling utgår från ett religionssociologiskt och 

religionspsykologiskt perspektiv. Hon genomför en empirisk studie av en församling i Svenska 

kyrkan, Täby församling, och i ett kapitel kallat ”Församlingens kultur” redovisar hon studiens 
resultat angående hur församlingen förmedlar bilden av sig själva, sin identitet. Slutsatsen är bland 

annat att det som kännetecknar kyrkans identitet är ett meningsfullt tilltal där omsorgen i mötet 

med människor är en grundläggande hållning.42 Persenius fokus är inte kyrkogårdsförvaltningen 

och dessutom är det inte ur ett ecklesiologiskt perspektiv hon genomför sin studie. Mitt fokus är 
en kyrkogårdsförvaltning och mitt perspektiv är ecklesiologiskt. 

Prästen Anna Davidsson Bremborgs doktorsavhandling Yrke: begravningsentreprenör. Om 
utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering är skriven utifrån ett religionssociologiskt 

perspektiv. Ett genomgående tema för Davidsson Bremborg är att studera professionaliseringen 
av begravningsentreprenörerna. Avhandlingen har två syften. Det första är att hon vill ”beskriva 

vad begravningsentreprenörer gör och hur de upplever sitt arbete”.43 Bakgrunden är att det är få i 

befolkningen som vet vad dessa egentligen arbetar med och syftet är därför arbetslivsorienterat. 

Det andra syftet är ”att klarlägga om, och i så fall hur, begravningsentreprenörer påverkar riter 
kring avlidna, såväl offentliga som mer privata riter”.44 Det andra syftet hänger samman med 

författarens erfarenhet som präst i Svenska kyrkan och att i stort sett den enda rit i samband med 

döden som hon medverkar i är begravningsgudstjänsten.45 Jag uppfattar att vad som också kan ha 

bidragit till det andra syftet är det faktum att begravningsentreprenörerna med tiden kommit att 
uppfattas som en huvudaktör i samband med begravningar i Sverige, det är 

                                                
40 https://www.svenskakyrkan.se/statistik Se Pdf-dokumentet Döpta, konfirmerade och begravda i Svenska kyrkan 1970–
2018. Där står följande: ”Den begravningsavgift som betalas till Svenska kyrkan även av icke-medlemmar, går till 
tillhandahållande av begravningskapell utan religiösa symboler, vård av kyrkogårdar, och ett värdigt 
omhändertagande av alla avlidna, oberoende av kyrkomedlemsskap.” (läst 29/4 2019) 
41 Persenius 2006, s. 26 
42 Persenius 2006, s. 275 
43 Davidsson Bremborg 2002, s. 2 
44 Davidsson Bremborg 2002, s. 2 
45 Davidsson Bremborg 2002, s. 2 
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begravningsentreprenörerna medborgare i första hand har kontakt med när det gäller 

begravningsärenden.46 Davidsson Bremborg konstaterar avslutningsvis att det går att tala om en 

professionalisering av begravningsentreprenörerna och att den skett på flera plan. 

Professionaliseringen har inneburit att yrket kommit att betraktats som etablerat i samhället. Den 
nu etablerade positionen är dock inget för all framtid givet utan begravningsentreprenörernas 

ställning kan ”såväl komma att förstärkas som försvagas”.47  

Davidsson Bremborg är inte en framträdande samtalspartner i min uppsats, men, hennes 

avhandling pekar på vikten av att medvetandegöra en yrkesgrupps betydelse, en betydelse som för 
flertalet är relativt okänd. Delvis med inspiration från hennes avhandling vill jag ecklesiologiskt 

belysa hur en kyrklig verksamhet, en kyrkogårdsförvaltning, som inte fått så mycket utrymme i 

teologisk forskning både kan vara teologiskt förankrad och en verksamhet där kyrkan tar gestalt.  

Kyrkogårdar 

Begravningsplatser har funnits så länge det funnits människor och ingår som ett naturligt inslag i 

städer och ute på landsbygd.48 Begravningsplatsen är platsen där de avlidna ska få vila i frid och blir 
därmed också platsen dit anhöriga återvänder för att sköta graven. Man kan säga att 

begravningsplatserna tjänar som fridfulla platser för att minnas människor som har levt samt 

reflektera över sitt eget liv och sin egen död. Begravningsplatser utnyttjas också i hög grad som 

promenadstråk eller som en naturlig väg när människor tar sig från en plats till en annan. Kort sagt 
är begravningsplatser mycket mer än platser dit anhöriga kan komma för att sköta en grav.49  

Begravningsplatser eller för att använda det kyrkospecifika ordet kyrkogårdar har rönt och röner 

ett stort intresse och det har också skrivits mycket om kyrkogårdar, både vetenskapligt och av mer 

populärvetenskaplig karaktär. Mycket av fokus i det som skrivits handlar om kyrkogårdars miljöer 
och deras betydelse som fridfulla platser men också om kyrkogårdar som kulturhistoriskt 

betydelsefulla platser. 

Minnets stigar med undertiteln En resa bland svenska kyrkogårdar av författarna Anita Theorell och 

Per Wästberg och fotografen Hans Hammarskiöld är en populärvetenskaplig bok som skildrar ett 
par hundra kyrkogårdar i Sverige, från norr till söder. Boken pekar på kyrkogårdars betydelse som 

historieböcker och fokus blir framförallt hur människoöden och berättelser förmedlas till 

kyrkogårdsbesökaren. Den historiska utvecklingen tydliggörs också när olika traditioner och 

sedvänjor avslöjas genom gravmonument och begravningsplatsernas utformning.  

                                                
46 Davidsson Bremborg 2002, s. 209–210 
47 Davidsson Bremborg 2002, s. 232 
48 Begravningsplatser är samlingsbegreppet. De begravningsplatser som en kyrkoorganisation, tex Svenska kyrkan, 
ansvarar för kallas kyrkogårdar när de ligger i anslutning till en kyrkobyggnad respektive griftegård när de ligger 
ensamma. 
49 Aggedal 2016, s. 21–30 
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Landskapsarkitekten Inger Berglund gör i Kyrkogårdens meditativa rum en studie som syftar till att 

svara på frågan hur kyrkogårdens minneslundar på bästa sätt ska utformas för att stödja 

efterlevande i sorgearbetet.50 Hon bygger sin studie ”på intervjuer av efterlevande och en 

inventering av ett antal minneslundar i Mellansverige”.51 Ur detta analysmaterial har hon utarbetat 
tio konkreta råd som kan användas av de som arkitektoniskt ska utforma minneslundar. 

Göran Malmstedt, kulturhistoriker, har i sin vetenskapligt skrivna Bondetro och kyrkoro. Religiös 
mentalitet i stormaktstidens Sverige velat beskriva den folkliga religiositeten. Hans källmaterial är dels av 

det normativa slaget i form av förordningar och stadgor från sent 1500-tal till mitten av 1700-talet. 
Det mesta källmaterialet utgörs av arkivmaterial från kyrkans olika instanser; protokoll från 

domkapitel, biskopsvisitationer, prästmöten och sockenstämmor.52 I det rika arkivmaterialet finns 

även många vittnesbörd om det folkliga livet ute på kyrkogårdarna. Kyrkogårdarna kunde ofta 

liknas vid marknadsplatser och det var inte ovanligt att där förekom spel, lekar och dans vilket inte 
sällan resulterade i slagsmål mellan uppretade och ofta onyktra personer.53 Dessutom framkommer 

att det slarvades en del med noggrannheten vid igenfyllning av gravar vilket fick till konsekvens att 

hundar och grisar lätt kunde böka upp de avlidnas ben. Däremot fanns det inget förbud mot att 

hålla betesdjur på kyrkogården.54 
Genom att nämna dessa tre ovanstående titlar vill jag visa ett litet utdrag av den litteratur som 

finns om kyrkogårdar. Ingen av dom har egentligen någon betydelse för min uppsats men genom 

att ta upp dem vill jag visa att kyrkogårdar tilldrar sig ett betydande intresse vilket också märks när 

man undersöker vad som är skrivet i ämnet. Jag vill också nämna ett nutida forskningsprojekt som 
har begravningsplatserna i fokus och som har direkt relevans för bruk och utformning av 

kyrkogårdar.  

CAMINE-projektet pågick mellan 2012–2015 som ett samarbetsprojekt mellan Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. CAMINE 
står för Cemetery Architecture – Meaning making Intentions, Needs and Experiences. Projektet 

handlar om meningsskapande utformning av den nutida kyrkogården i Sverige. Det hade både ett 

brukarperspektiv och ett planeringsperspektiv och syftade till att urskilja normer, strategier, 

funktioner och behov i relation till nutida svenska begravningsplatser. Två huvudfrågor som 
projektet arbetat med är hur individer använder sig av begravningsplatsen för att minnas och skapa 

mening och hur man genom planering och design kan skapa begravningsplatser.55 Projektet 

                                                
50 En minneslund en begravningsform och ett område på begravningsplatsen där urnor eller kistor med avlidnas stoft 
begravts på en för de anhöriga anonym plats. 
51 Berglund 1994, bokens baksida. 
52 Malmstedt 2002, s. 22–25 
53 Malmstedt 2002, s. 58–63 
54 Malmstedt 2002, s. 63–65 
55 Gunnar Cerwén, en av de deltagande forskarna, i en presentation vid Nordisk kongress om kirkegård og krematorium i 
Oslo 6 september 2013. 
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innehåller inte ett ecklesiologiskt perspektiv på kyrkogårdar men är ett viktigt bidrag till att lyfta 

kyrkogårdars och begravningsplatsers betydelse för hela samhället.  

Kyrkan på internet  

Internet är en relativt ung arena eller företeelse och det var först under 1990-talet som det på allvar 

blev ett tillgängligt medium för den stora allmänheten.56 Dessutom utvecklas internet och dess 

användningsmöjligheter och konsekvenserna av dessa möjligheter i ett högt tempo. I takt med att 
fler och fler områden i en människas liv går att administrera på internet växer också forskningsfältet. 

Forskning som har ett teologiskt perspektiv på internet och studerar hur kyrkan tar gestalt där är 

en del i denna utveckling. 

   Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för internetforskning av Malin Sveningsson, Mia Lövheim och 
Magnus Bergquist diskuterar framförallt metodanvändning vid forskning av internet. En slutsats 

är att man som forskare kan använda redan befintliga forskningsmetoder men att det är viktigt att 

vara medveten om internets både nya möjligheter och problemområden som forskningsfält.57 De 

olika fallstudier som redovisas i boken handlar inte om när ett företag eller organisation, tex en 
kyrka, vill förmedla information utan framförallt om enskilda personers hemsidor och 

diskussionsforum.58 Men boken innehåller två viktiga perspektiv som jag vill relatera till. Det första 

handlar om att avsändarens, dvs den som står bakom en hemsida, om det så är en privatperson 

eller en organisation, identitet kommer till uttryck på hemsidan.59 Det andra är att avsändaren 
genom sitt sätt att utforma hemsidan har stora möjligheter att styra hur besökaren av hemsidan tar 

del av informationen.60 Det finns alltså skäl att analysera en hemsida dels för att söka efter 

avsändarens identitet och dels för att granska hemsidans utformning eftersom det påverkar hur 

besökaren får del av hemsidans information.  
I artikeln ”Considering critical methods and theoretical lenses in digital religion studies” av Mia 

Lövheim och Heidi A Campbell konstaterar författarna inledningsvis att många studier på 1990-

talet och det första årtiondet på 2000-talet handlade om hur religion representeras i nya mediala 

miljöer, tex hemsidor på internet och hur religiösa grupper använder nya medier för att tjäna sina 
syften.61 Med tiden har behovet ökat att fördjupa beskrivningen av hur relationerna mellan religion 

och den nya mediatekniken ser ut i det existerande samhället. Den bakomliggande orsaken till att 

fördjupa detta studium är att bättre kunna förstå relationerna mellan religion som den uttrycks på 

internet respektive som en uttrycks i den fysiska verkligheten.62 Om jag även analyserat hur 

                                                
56 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 11 
57 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 30 
58 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 191–212 
59 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 24–29 
60 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 161  
61 Lövheim & Campbell 2017, s. 6 
62 Lövheim & Campbell 2017, s. 6 
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församlingen fysiskt tar gestalt ute på kyrkogårdarna i Järfälla hade jag kunnat studera relationerna 

mellan hur församlingen fysiskt tar gestalt på kyrkogården respektive på hemsidan. Detta ligger 

dock utanför uppsatsens syfte. Det är också möjligt att se hemsidan som ett utryck för hur en 

religiös aktör, Järfälla församling, kompletterar sin fysiska gestaltning av sitt uppdrag på 
kyrkogården med en hemsida på internet.  

Antologin Mediatization and Religion. Nordic Perspectives som Lövheim redigerat tillsammans med 

Stig Hjarvard innehåller en intressant artikel av Marcus Moberg och Sofia Sjö. Artikeln handlar om 

den evangeliskt lutherska kyrkan i Finland och är relevant eftersom kyrkans och kristendomens roll 
i Finland i hög grad påminner om svenska förhållanden. När sekularisering tilltagit och religion i 

stor utsträckning kommit att betraktas som en privatsak blir kyrkans roll som service- och 

samhällsorienterad samhällsaktör mer tydlig.63 När kyrkan förstår medias centrala betydelse för den 

publika kontakten påverkar det till viss del kyrkans självförståelse och medför bland annat att 
kyrkan måste göra omprioriteringar. Kyrkan behöver veta hur media fungerar för att effektivt 

kunna kommunicera sina specifika intressen och angelägenheter till befolkningen.64 I min uppsats 

undersöker jag hur en kyrkogårdsförvaltning, via sin hemsida, kommunicerar sina intressen och 

angelägenheter till sina församlingsbor. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det förefaller saknas åtminstone svensk forskning 

som studerar kyrkogården ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Min ambition med uppsatsen är att den 

ska kunna vara ett bidrag till det ständigt pågående ecklesiologiska samtal som jag tidigare nämnde 

och som går ut på att vidga förståelsen av den lokala församlingens identitet och uppdrag. Jag 
menar att de som deltar i detta ecklesiologiska samtal dels utgörs av företrädare för olika 

forskningsdiscipliner, främst teologiska eftersom det är kyrkan som är forskningens fokus, dels av 

företrädare för praktiskt församlingsarbete och dels av företrädare för hela samhället. Samma 

uppfattning ger Ideström och Linde uttryck för i sin rapport.65 Kyrkans identitet och uppdrag är 
inte endast en inomkyrklig fråga utan måste ställas i relation till hela verkligheten, inte bara den 

kyrkliga. I det här skedet av uppsatsen vill jag, tentativt, säga att en identitet bara kan bli uppenbarad 

i mötet med den andre, alltså någon som kan uppfatta identiteten. Detta gäller rimligen oavsett om 

det är en enskild person, ett företag eller en organisation, till exempel en församlings 
kyrkogårdsförvaltning och dess hemsida. 

Innan jag lämnar kapitlet vill jag också kommentera boken Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan 

av Jan-Olof Aggedal och Bo Silfverberg, som jag tidigare refererat till. Boken är 

populärvetenskaplig och ämnad som en samtalsbok för alla med intresse och ansvar för 
begravningsfrågor. Jag tar upp den sist i forskningsöversikten eftersom den fungerat som vägvisare 

                                                
63 http://www.nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer-hela-
pdf/mediatization_and_religion.pdf?file=1&type=node&id=10326&force=0  s. 82–83 (läst 1/3 2019) 
64 http://www.nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer-hela-
pdf/mediatization_and_religion.pdf?file=1&type=node&id=10326&force=0  s. 86, 89 (läst 1/3 2019) 
65 Linde & Ideström 2017, s. 79 
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fram till mitt studieobjekt och även tangerar mitt syfte och min övergripande forskningsfråga. I 

kapitlet ”Det teologiska och kyrkliga perspektivet” skriver författarna att de vill 

beskriva hur Svenska kyrkan teologiskt motiverar uppdraget att vara begravningshuvudman. Genom 

de teologiska beskrivningarna framträder kyrkans självbild, hennes ecklesiologi66, som kan beskrivas 

med hjälp av olika modeller.67 

De modeller som Aggedal och Silfverberg nämner är de fem modeller av den världsvida kyrkan 

som Avery Dulles sammanställt och som jag återkommer till i teorikapitlet. Till skillnad från 
Aggedal och Silfverberg fokuserar jag, med hjälp av en vetenskaplig metod, på hur man teologiskt 

kan beskriva och förstå en församling som tar gestalt på en kyrkogårdsförvaltnings hemsida. I min 

intervjuundersökning aktualiseras också frågan hur huvudmannaskapet för 

begravningsverksamheten relaterar till församlingens ansvar för den grundläggande uppgiften.   

                                                
66 Aggedal & Silfverberg 2018, s. 101. Författarna beskriver ordet ecklesiologi ”som kyrkans medvetna eller ibland 
omedvetna lära om sig själv som på ett eller annat sätt är relaterad till kyrkans egen praxis”. 
67 Aggedal & Silfverberg 2018, s. 86 
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Teori 

Först i kapitlet redogör jag för en rapport som studerat hur en församling interagerar med andra 

aktörer i ett välfärdsprojekt. Projektet beskrivs som en kyrklig praktik som primärt inte verkar 

handla om teologi. Syftet är att det bereder mark för mina huvudsakliga dialogpartners, Avery 

Dulles och Per Pettersson. Dulles presenterar en teologiskt motiverad tjänarmodell av kyrkan. 
Pettersson betraktar Svenska kyrkan ur ett tjänsteteoretiskt perspektiv. Därefter presenteras ett 

perspektiv som i någon mån problematiserar det som Dulles och Pettersson säger. Den 

problematiseringen hjälper mig i hur jag använder Petterssons tjänsteteoretiska perspektiv.  

    
Mina första samtalspartners är Jonas Ideström och Stig Linde och deras sedan tidigare refererade 

rapport Det här är någonting vi måste göra. Ideström och Linde studerar hur Svenska kyrkan samverkar 

med välfärdsaktörer i samhället. I inledningen av rapporten konstaterar författarna att Svenska 

kyrkan med tiden tagit större del i samtal som handlar om välfärd och omsorg. Den allmänna 
uppfattningen, både i och utanför Svenska kyrkan, är att Svenska kyrkan har en viktig roll i dessa 

samtal och att ”Det är ett angeläget samtal som också aktualiserar viktiga teologiska frågor om 

kyrkans identitet och uppdrag”.68 I slutet av rapporten resonerar författarna om sina erfarenheter 

av projektet. De konstaterar att förståelsen av Svenska kyrkans identitet och uppdrag växer och 
fördjupas i mötet med samarbetspartners, ”Forskningsprojektet visar också att själva mötet och 

interaktionen med andra aktörer och institutioner kring konkreta frågor och händelser påverkar 

den kyrkliga självförståelsen”.69 Författarna visar att de inser att förståelsen av kyrkans identitet och 

uppdrag inte är en inomkyrklig angelägenhet 

Ett sådant perspektiv kan beskrivas som att kyrkans identitet inte är något som kyrkans företrädare 

själva förfogar över. … Identiteten och självförståelsen bör snarare förstås som en pågående 

process och rörelse.70  

Det är bland annat ovanstående citat som inspirerat mig att formulera uttrycket det ständigt pågående 
ecklesiologiska samtalet. På ett sätt kan jag också säga att deras resonemang haft en befriande effekt 

på mig och fått mina axlar att sjunka en aning. Detta beror på deras betoning av att man inte kan 

komma fram till en slutgiltig och för alltid given förståelse av kyrkans identitet utan att det är en 
pågående process och ett pågående samtal. Både deras och mitt studieobjekt består av kyrkliga 

praktiker som inte så lätt låter sig inpassas i församlingens grundläggande uppgift.  

När jag närmade mig hemsidan ur ett brukarperspektiv framträdde en tjänargestalt. I mitt 

sökande efter teoretiska verktyg för min analys fastnade jag därför för teologier om kyrkan som 

                                                
68 Linde & Ideström 2017, s. 3 
69 Linde & Ideström 2017, s. 79 
70 Linde & Ideström 2017, s. 79 
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tjänare. Inom den ecklesiologiska diskursen förekommer två olika perspektiv i detta sammanhang, 

dels kyrkan som tjänare och dels kyrkan betraktad ur ett tjänsteteoretiskt perspektiv. 

Kyrkan som tjänare 

Models of the Church är skriven av den romersk-katolske teologen Avery Dulles (1918–2008). Den 

första upplagan kom 1974 och avspeglar den romersk-katolska kyrkans självförståelse strax innan 

och strax efter det andra vatikankonciliet (1962–1965).71 Detta var en tid när fasta föreställningar 
om kyrkans identitet började ifrågasättas. En utgångspunkt för Dulles är att han vill komma bort 

från polariserandet mellan å ena sidan protestantiska och å andra sidan katolska perspektiv på 

kyrkan.72 Dulles väljer att tala om kyrkan i form av olika modeller hellre än aspekter och det valet 

motiverar han med att kyrkan, liksom alla andra teologiska verkligheter, är ett mysterium. Enligt 
honom kan människan inte tala om mysterier direkt utan måste göra det via analogier som vi kan 

känna igen i den här världen. Genom att knyta an till analogier och använda dem som modeller kan 

man utveckla sin förståelse av kyrkan.73  

Dulles menar att modelltänkandet inte bara är tillämpbart när det gäller ecklesiologi utan på hela 
teologin, tex läran om Gud, Kristus, nåden, sakramenten osv. I Models of the Church är dock Dulles 

helt inriktad på att tala om modeller ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Dulles tillägnar boken sin 

lärare, kollega och vän Gustave Weigel (1906-64) ”who taught me to love the Church and seek its 

unity”.74 Med denna kärlek till kyrkan och strävan efter dess enhet formulerar Dulles sin 
ekumeniska avsikt med modelltänkandet som en väg att hjälpa människor ”to get beyond the 

limitations of their own particular outlook, and to enter into fruitful conversation with others 

having a fundamentally different mentality”.75 Dulles vill uppmuntra till en pluralism som kan 

fungera helande och enande. Han har lämnat ett hållbart bidrag till att tänka kring kyrkan och hans 
bok används och citeras fortfarande flitigt i ecklesiologiska studier.    

Dulles har formulerat följande fem modeller för att beskriva kyrkan: 

1. Kyrkan som en institution 

2. Kyrkan som en mystik gemenskap 
3. Kyrkan som ett sakrament 

4. Kyrkan som en förkunnare 

5. Kyrkan som en tjänare76 

                                                
71 Dulles 2002, s. 195 
72 Dulles 2002, s. 1 
73 Dulles 2002, s. 2 
74 Dulles 2002, ett av försättsbladen bakom bokens innehållsförteckning  
75 Dulles 2002, s. 5 
76 Jag har konsekvent lagt till ordet ”en” eller ”ett” i min översättning trots att det inte finns ett motsvarande ”one”, 
”a” eller ”an” hos Dulles. Detta har, som jag ser det, ingen betydelse för framställningen men för mig känns det helt 
enkelt mer naturligt att säga ”Kyrkan som en institution” istället för ”Kyrkan som institution”. 
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Dulles menar att alla fem modellerna har sin rättmätiga legitimitet och att den kyrka som vill ha en 

balanserad teologi måste hitta en väg för att inkorporera alla fem modellerna i kyrkans liv.77 Det 

går alltså inte, enligt Dulles, att göra en heltäckande beskrivning av kyrkan genom att använda sig 

av enbart en av modellerna. Efter den första upplagan har Dulles, delvis med inspiration från påve 
Johannes Paulus II (1920–2005), i senare upplagor lagt till en sjätte modell som kan inkludera alla 

de fem första modellerna: 

6. Kyrkan som en gemenskap av lärjungar78 

 
Av Dulles arbete väljer jag nu att uteslutande arbeta med hans modell av kyrkan som en tjänare. 

Mitt skäl till det beslutet är att jag, vilket jag tidigare kort antytt, ser en tjänargestalt när jag analyserar 

hemsidan. Enligt de fyra första modellerna förstås kyrkan som ett subjekt och världen, samhället, 

som ett objekt. Kyrkan är en aktivt handlande part och världen är föremål för detta handlande. Det 
skulle vara problematiskt att använda någon av dessa modeller eftersom de på ett eller annat sätt 

utgår från att det kristna budskapet aktivt ska förmedlas ut till världen. Men i den femte modellen 

– tjänarmodellen – är förhållandet det motsatta, kyrkans uppgift är att tjäna världen och Dulles 

baserar detta på Jesu egna ord om att han inte kom till världen för att bli tjänad utan för att tjäna 
och kyrkans uppdrag är att fortsätta Jesu uppdrag.79 

I tjänarmodellen har kyrkan inte en auktoritär roll utan försöker istället tyda tidens tecken och 

operera i gränslandet mellan den kristna traditionen och samtiden. Enligt Dulles inte bara 

förkunnar Jesus om Guds rike utan tjänar för att förverkliga Guds rike redan i denna tiden. Han – 
Jesus – helar, återupprättar och förbinder sår och är på det viset hela världens barmhärtige 

samarier.80 

Dulles söker inspiration från en lång rad både katolska och protestantiska teologer. När Dulles 

sammanfattar de olika författarnas karaktäristik av kyrkan som tjänare menar han att själva 
tjänandet är viktigare än traditionella doktriner. Det handlar inte heller om att exklusivt hjälpa 

kyrkans egna medlemmar eller ens att få fler medlemmar utan att hjälpa alla människor, var de än 

befinner sig, med de behov de har. Kyrkan är enligt Dulles kallad att verka för ömsesidig försoning 

för alla människor och visa på vägar till Guds rike.81 Dulles menar vidare att kyrkan med 
tjänarperspektivet dels har potential att uppfattas som relevant för världen och dels kunna lämna 

sin egen stolthet och vitaliseras av kallelsen att tjäna mänskligheten och bidra till ett samhälle som 

liknar bilden av Guds utlovade rike.82   

                                                
77 Dulles 2002, s. 1–2 
78 Dulles 2002, s. 198 
79 Dulles 2002, s. 84 
80 Dulles 2002, s. 84 
81 Dulles 2002, s. 89–91 
82 Dulles 2002, s. 90. Återfinns också, fast med annan formulering, hos Pettersson 2000, s. 177 
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Tjänarperspektivet kan också problematiseras enligt Dulles. Det kan tolkas som att tjänaren ska 

lyda världen men Dulles är tydlig med att kyrkan som tjänare skall lyda Gud och vara en tjänare 

som av kärlek, i Kristi efterföljd, tjänar för den andres bästa.83 En närliggande fråga för Dulles är 

kyrkans förhållande till Guds rike. Med stöd av sina dialogpartners menar han att kyrkan inte ska 
förstås som detsamma som Guds rike men däremot som ett av många redskap som bygger upp ett 

framtida Guds rike.84 Guds rike kan inte fullt ut definieras med sådana värden som fred, rättvisa, 

försoning och välstånd. Att koppla bort budskapet om Guds rike från budskapet om Jesus Kristus 

är ett misstag enligt Dulles.85  
Jag sammanfattar min tolkning av Dulles tjänarmodell av kyrkan i fyra meningar: 

 

• Kyrkan tjänar inte i syfte att dominera utan tjänar tillsammans med andra för att gynna 

tillväxten av Guds rike. 

• Kyrkan tjänar inte med syftet att få fler medlemmar utan för att hjälpa de som behöver 

hjälp. 

• Kyrkan tjänar för att visa på försoning för alla människor och övervinna främlingskap.  

• Kyrkan relaterar sitt tjänande till budskapet om Jesus Kristus.   

Kyrkan i ett tjänsteteoretiskt perspektiv 

Per Pettersson har i sin doktorsavhandling Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur ett 
tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv velat klargöra de sociala mekanismer som påverkar 

människors relation med Svenska kyrkan. Han har framförallt riktat intresset mot den majoritet av 

Sveriges befolkning som tillhör Svenska kyrkan men som sällan tar del av dess tjänsteutbud. Han 
har dels undersökt hur kyrkomedlemmar förstår och värderar sin relation till kyrkan och de tjänster 

som kyrkan tillhandahåller. Dessutom har han applicerat ett tjänsteteoretiskt perspektiv i den 

kyrkliga kontexten och relaterat det till en religionssociologisk teori.86 Detta genomför han på tre 

olika nivåer; en samhällsövergripande makronivå där han diskuterar generella förändringar då 
samhället gått från jordbrukssamhälle, via industrisamhälle till ett idag tjänsteproducerande 

samhälle, en organisationsorienterad mesonivå där Svenska kyrkan analyseras som en 

tjänsteleverantörsorganisation samt en mikronivå där han genomfört en kvalitativ 

intervjuundersökning.87  
Petterssons teoretiska analys och det empiriska resultatet (intervjuundersökningen) visar att 

relationen mellan individer och kyrkan kan tolkas som en livslång tjänsterelation. Individen 

                                                
83 Dulles 2002, s. 91 
84 Dulles 2002, s. 92 
85 Dulles 2002, s. 94 
86 Pettersson 2000, s. 16, 66 
87 Pettersson 2000, s. 66–67 
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använder kyrkan vid få men, sett ur individens livstid, meningsfulla tillfällen. Den upplevda kvalitén 

vid dessa tillfällen samverkar med den upplevda kvalitén av den livslånga relationen med kyrkan. 

Enbart själva relationen med kyrkan kan förstås som en värdeskapande tjänst eftersom det 

förmedlar relationer till kollektiva och transcendenta värden och därmed bidrar till trygghet och en 
känsla av sammanhang.88 För denna uppsats vidkommande finner jag det mest relevant att studera 

vad Pettersson skrivit om den organisationsorienterade mesonivån, dvs Svenska kyrkan som en 

tjänsteproducerande organisation. Pettersson diskuterar och problematiserar kyrkans verksamhet 

utifrån fem grundläggande tjänsteteoretiska begrepp; tjänst, producent, kund, relation och 
kvalitet.89  

Svenska kyrkan har en folkkyrklig profil som innebär att kyrkan är till för alla människor i 

Sverige. Någon gränsdragning mellan medlemmar och ickemedlemmar bör inte göras när det gäller 

kyrkans tjänsteverksamhet. Denna frånvaro av gränsdragning visar på Svenska kyrkans offentliga 
karaktär.90 Under 1980-talet genomgick den offentliga verksamheten i Sverige, där också Svenska 

kyrkan ingår, en förvandling från en myndighetskultur till en servicekultur. Denna servicekultur 

kännetecknas av begrepp som tillgänglighet, bemötande, kommunikation och begriplighet.91   

När det gäller begreppet tjänst i Svenska kyrkans kontext påminner Pettersson om det grekiska 
ordet diakonia för tjänst som används i Nya testamentet i Bibeln. Han använder ordet för att 

beskriva ”… kyrkans grundläggande karaktär, till tjänst för människor”.92 Själva kärnan i den 

teologiska utgångspunkten för att relatera kyrkans tjänande verksamhet är, enligt Pettersson, 

berättelserna om Jesu liv och verksamhet och han refererar till hur Jesus ser den enskilde och möter 
vederbörande utifrån dennes situation och behov. På samma sätt är kyrkan kallad till tjänst idag.93 

Pettersson skriver om den så kallade frontpersonalens betydelse för hur mottagaren upplever en 

tjänst.94 Frontpersonalens stora betydelse ställer särskilda krav på ledarskapet i den 

tjänstelevererande organisationen.95 Det är viktigt för ledningen att etablera en företagskultur, den 
så kallade inre kulturen, som stimulerar frontpersonalen till ett serviceinriktat och interaktivt 

arbetssätt med kunderna. För Svenska kyrkan som tjänsteleverantör är personalen den viktigaste 

resursen.96 

Pettersson refererar till forskning som konstaterat att det på en del av Svenska kyrkans 
arbetsplatser förekommer konflikter och psykosociala problem och att detta delvis beror på vagt 

                                                
88 Pettersson 2000, s. 3 
89 Pettersson 2000, s. 111 
90 Pettersson 2000, s. 125 
91 Pettersson 2000, s. 126 
92 Pettersson 2000, s. 127 
93 Pettersson 2000, s. 127 
94 Frontpersonal är den personal som har direkt kontakt med de som tar del av ett företags, organisations tjänster 
och i flertalet fall de som utför själva tjänsten. 
95 Pettersson 2000, s. 146 
96 Pettersson 2000, s. 147 
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formulerade mål med kyrkans verksamhet.97 En otydlighet kring mål och strategi fortplantar sig 

neråt i organisationen och gör det svårt att sätta upp tydliga mål för de olika arbetslagen. Dessutom 

skapar denna otydlighet lätt samarbetsproblem mellan medarbetare.98 Många medarbetare i 

Svenska kyrkans församlingar upplever att deras arbeten är meningsfulla. Denna känsla av 
meningsfullhet baserar sig i många fall på teologiska övertygelser och att man arbetar med det man 

djupast sett tror på. Men detta innebär också en ökad risk för samarbetssvårigheter på grund av 

medarbetares skilda teologiska uppfattningar. Pettersson menar att ett tjänsteperspektiv på Svenska 

kyrkans verksamhet kan bidra till bättre arbetsmiljö genom att fokus sätts på ”den som kyrkan är 
till för”, församlingsborna, istället för på en gemensamt formulerad teologisk övertygelse.99 

Angående begreppet kund relaterar Pettersson till modernt kvalitetstänkande inom offentlig och 

privat sfär och konstaterar att den gängse definitionen av en kund är ”den eller de som en 

organisation finns till för”.100 Ordet kund anpassas till olika verksamheter och ersätts av mer 
kontextspecifika begrepp, tex hyresgäst, elev eller patient. Trots de olika begreppen fungerar ändå 

den övergripande definitionen i olika kontexter. 

Vidare diskuterar Pettersson att vad som innebär hög kvalité inte bara beror på kundens 

upplevelse. Den personal som levererar tjänsten har en övertygelse om vad som är hög kvalité på 
tjänsten och arbetsledningen kan ha ytterligare en uppfattning. Den totala tjänstekvalitén bör alltså 

bedömas ur alla dessa tre perspektiv. Men dessutom kan man inte bortse från att kyrkan vilar på 

en teologisk grund. När kvalité i kyrkans verksamheter ska bedömas behöver även teologiska 

perspektiv, det som konstituerar kyrkan, vägas in.101 Med hjälp av Grönroos visar Pettersson hur 
kvalitetsbegreppet kan vidgas. Den upplevda kundkvalitén är beroende av hur väl de interna 

tjänsterna fungerar. För att en medarbetare ska kunna leverera tjänster av hög kvalité till kunderna 

måste medarbetaren få tjänster av hög kvalité från sina arbetskamrater. Detta formulerar Pettersson 

som att i en ”… kvalitetsmedveten organisation är varje medarbetare serviceinriktad och 
kundorienterad oavsett om man betjänar externa eller interna kunder”.102 

Innan jag sammanfattar de viktigaste dragen i Petterssons tjänsteteoretiska perspektiv vill jag 

kort nämna två andra författare. Syftet med att nämna dessa är att visa att Svenska kyrkans roll som 

tjänsteleverantör kan betraktas ur flera perspektiv. Först den sen tidigare nämnde Thomas Ekstrand 
och hans Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Han har i 

Petterssons Kvalitet i livslånga tjänsterelationer läst in en ecklesiologisk vision för Svenska kyrkan, som 

Pettersson inte själv formulerar. Ekstrand kallar den för en tjänsteinriktad folkkyrkosyn, som 

innebär att kyrkan bör ha människors behov i centrum och att det är detta som konstituerar 

                                                
97 Pettersson 2000, s. 147 
98 Pettersson 2000, s. 147 
99 Pettersson 2000, s. 148 
100 Pettersson 2000, s. 149 
101 Pettersson 2000, s. 173–176 
102 Pettersson 2000, s. 176 
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Svenska kyrkan.103 Utifrån detta menar Ekstrand att i den tjänsteinriktade folkkyrkosynen hamnar 

fokus inte först och främst på de troendes gemenskap. Det är istället Guds omsorg om hela 

skapelsen som är det intressanta och utifrån detta skapelseteologiska perspektiv är kyrkan en 

nådesförvaltare. Kyrkan ska hjälpa människor med de behov de har och förkunna evangeliet så att 
det upplevs som meningsfullt av mottagaren.104 Genom att lyfta fram detta skapelseteologiska 

perspektiv fördjupas Petterssons omnämnande av kundbegreppet.  

Biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har skrivit Folkkyrka i en postmodern tid – tjänsteproducent i 
välfärdssamhället eller engagerande gemenskap? Författaren frågar sig om de lutherska kyrkorna främst 
ska inrikta sig på att leverera de tjänster som befolkningen önskar eller istället fokusera på att vara 

en gemenskap som attraherar till lärjungaskap. Vikström för ett resonemang utifrån Petterssons 

bok och kommer fram till att en grundtanke hos Pettersson är ”att kyrkans främsta uppgift är att 

tjäna människorna”.105  
 

När jag sammanfattar min läsning av Pettersson tolkar jag att det innebär följande för en 

församling:  

 

• Församlingen bör inte göra någon gränsdragning mellan medlemmar och ickemedlemmar 

gällande tjänsteutbudet till församlingsborna (såvida det inte har med rent 

bestämmelsemässiga principer såsom gällande begravningsgudstjänst) 

• Servicekulturen bör kännetecknas av tillgänglighet, bemötande, kommunikation och 

begriplighet 

• Utgångspunkten för församlingens tjänande är berättelserna om Jesus, det som 
konstituerar kyrkan 

• Den så kallade frontpersonalen bör stöttas så att de kan bemöta församlingsborna på ett 

serviceinriktat sätt 

• Det bör finnas en tydlig verksamhetsidé som alla anställda kan enas kring och jobba efter 

• Fokus för verksamheten bör vara församlingsborna 

• Vikten av hög tjänstekvalité internt bör vidmakthållas så att tjänsterna till församlingsborna 

kan hålla hög kvalité   
 

I kapitlet har två olika perspektiv beskrivits, Avery Dulles tjänarmodell och Per Petterssons 

tjänsteteoretiska perspektiv. Jag har sammanfattat bägge författarnas ecklesiologiska grundtankar i 

två punktlistor, som jag kommer att använda när jag analyserar mitt forskningsmaterial.   

                                                
103 Ekstrand 2002, s. 93 
104 Ekstrand 2002, s. 94 
105 Vikström 2008, s. 135  
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Resultat och diskussion   

Kapitlet inleds med analysen av hemsidan och därefter redovisas resultatet av 

intervjuundersökningen. När jag redogör för analysen av hemsidan och redovisar intervjusvaren 

gör jag det i dialog med det teoretiska ramverket. Dialogen syftar till att svara på den övergripande 

forskningsfrågan: Hur kan Järfälla församlings identitet och uppdrag beskrivas utifrån en studie av 
deras kyrkogårdsförvaltnings hemsida? 

 

För att kunna analysera en hel hemsida som är svårfångad i en enda bild var jag tvungen att reducera 

materialet till något som gick att hantera och analysera. Som ett första steg i analysen har jag brutit 
ner hemsidan i mindre beståndsdelar. Dessa beståndsdelar har jag sedan använt till att bygga upp 

en ny konstruktion. Jag kallar detta nedbrytande och uppbyggande för dekonstruktion respektive 

rekonstruktion.  

När jag fick kännedom om begravningijarfalla.se gick jag direkt in på hemsidan och tittade.106 
När jag ”surfar runt” så tänker jag mig att jag är en brukare, alltså en församlingsbo som har en 

fråga som på ett eller annat sätt har med begravning att göra.107 Det kan gälla skötseln av en anhörigs 

grav eller gälla frågor inför en stundande begravningsceremoni respektive begravning. Efter en 

stunds surfande bestämmer jag mig för att ta 42 skärmbilder av hemsidan och studera dessa mer 
noggrant men fortfarande som om jag vore en brukare. När jag studerar skärmbilderna finns det 

några saker jag särskilt lägger märke till. Det första är att hemsidan använder ett personligt tilltal. 

Det personliga tilltalet bidrar till att jag anar att någon eller några står bakom detta personliga tilltal. 

Ganska snart blir jag uppmärksammad på att det är kyrkogårdsförvaltningens personal som talar 
till mig. När jag ser hur personalen presenteras framstår dom som ett enda arbetslag, jag kan inte 

uppfatta någon hierarki, även om deras olika funktioner tydligt presenteras. Vad som också blir 

klart i det personliga tilltalet är att personalen är angelägna att hjälpa mig med mina spörsmål.  

Jag märker också att hemsidan är neutral på det viset att det enda som säger att det är en 
församling i Svenska kyrkan är att det längre ner på startsidan står ”Svenska kyrkan Järfälla” 

tillsammans med den gula vapenskölden med rött kors och gul krona i mitten, dvs Svenska kyrkans 

logotyp. Neutraliteten märks också på språket eftersom det inte innehåller några religiöst laddade 

ord eller begrepp. Att det ändå är en församling i Svenska kyrkan märks dessutom genom att man 
har telefonnumret till församlingens arbetsledande diakon under en box som heter ”Någon att 

                                                
106 Hemsidan http://begravningijarfalla.se har ändrat utseende två gånger (som jag känner till) under perioden 
november 2018-maj 2019. Den version jag utgår ifrån är den som fanns på internet i februari och mars 2019. 
Förändringarna av http://begravningijarfalla.se innebär inte att hemsidans intentioner ändrats och det finns därmed 
heller inte anledning att justera uppsatsens syfte eller frågeställningar. 
107 Med ”surfa runt” menar jag att man som besökare av en hemsida ”klickar” på det som låter sig klickas och får på 
så sätt en överblick av hemsidan. Kan jämföras med att bläddra i en bok och stanna till för att läsa det som 
intresserar. 
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prata med”.108 Det som slår mig när det gäller samtalsstöd är att man inte sätter församlingen främst 

utan att man även hänvisar till andra samfund och organisationer samt att det finns samtalsstöd att 

få på kommunen. Jag får en känsla av att man vill samverka med andra för att hjälpa mig, att det 

viktiga är att hjälpa mig, sen vem som gör det verkar vara mindre intressant. 
Att man vill hjälpa besökaren framgår på många olika sätt. Till exempel har man en gratis 

kyrkogårdsbuss som varje fredag går till en begravningsplats en bit utanför centrum av samhället.109 

Denna tjänst riktar sig till dem som själva inte har så lätt för att ta sig. Utöver detta så erbjuder man 

personer som har svårt för att gå skjuts i förvaltningens golfbilar.110 På några stationer finns lite 
mindre trädgårdsredskap avsedda för barn. Detta motiverar man bland annat med att det hjälper 

barnen i deras sorgearbete. Det här gläder mig på det viset att jag förstår att den dag då mina ben 

inte bär så bra längre så är man mån om att jag ska kunna vara en aktiv gravrättsinnehavare och 

sköta anhörigas och bekantas gravar. Dessutom tänker man på mina barnbarn, att även de ska 
kunna delta i skötseln av gravarna. Det finns en hel del filmer på hemsidan som dels förklarar olika 

gravskick, presenterar de olika begravningsplatserna och ceremonilokalerna.111 Dessutom finns det 

möjlighet att lyssna på mycket av informationen på olika språk. Här tänker jag att man har gjort så 

mycket man kan för att nå alla eller åtminstone så många som möjligt, man är angelägen att 
informationen ska nå fram. På hemsidan finns även en box som förklarar vad som menas med 

begravningsavgift. Det vittnar om en angelägenhet att vara tydlig och att jag som 

gravrättsinnehavare ska veta vad jag får för det jag betalat via skattsedeln. En sådan tydlighet bidrar 

till att jag känner mig trygg.  
På skärmbilderna markerade jag alla de ord, uttryck och några bilder som i ett eller annat 

avseende uttrycker det jag beskrivit i det ovanstående. Därefter skrev jag ner dessa ord, uttryck och 

bilder i klartext på papperslappar. Det blev sammanlagt 102 stycken papperslappar. Dessa breddes 

ut på en bordsskiva framför mig och lades ut i bågformade rader med texten riktad mot mig. Jag 
hade därmed dekonstruerat – brutit ner – hemsidan till ett antal utvalda ord och uttryck.  

Nu lämnade jag rollen som brukare och övergick till ett mer analytiskt arbete. Jag gick igenom 

de 102 papperslapparna systematiskt och konstaterade att jag kunde sammanföra vissa av dem till 

samlingsbegrepp. Alla de ord och uttryck jag som brukare noterat och valt ut ersatte jag succesivt 
med samlingsbegrepp. Till slut hade jag en lodrät rad bestående av 17 stycken papperslappar med 

samlingsbegrepp. Jag hade sorterat bort papperslappar med liknande eller identiska budskap så det 

återstod nu 69 stycken av de första papperslapparna och dessa lade jag nu tillbaka på bordet. Jag 

lade dom vid sina respektive samlingsbegrepp och vinkelrätt ut från dessa. Jag tillverkade ett 
excelblad som visar slutresultatet av mitt rekonstruktionsarbete. Excelbladet ser ut så här:    

                                                
108 Med ”box” menar jag de fyrkantiga klickbara figurer på hemsidan med en rubrik som avslöjar innehållet i boxen.  
109 Bekostas av medel baserade på inbetalda begravningsavgifter. 
110 Med golfbilar menar jag de batteridrivna fordon som används i många kyrkogårds- och parkförvaltningar i Sverige 
och som med sina låga vikt lämpar sig väl för att transportera redskap och material på gräsytor.    
111 Gravskick är till exempel kistgrav, urngrav och minneslund. 
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vi erbjuder dig GRATIS erbjuder kostnadsfritt

tjänster betjäning service HJÄLPER För hjälp ... kontakta hjälper vi dig vidare inte kan enas 
...kontakta oss för hjälp

värnar om små insekter följer lagar och regler 
för att skydda Skydda din integritet VÄRNAR Begravningsombudet 

bevakar dina intressen
Dina personuppgifter 

hos oss
Stärka skyddet för den 

enskilda individen

varsamma med vår 
miljö bevarandet se på världen med 

Guds ögon FÖRVALTAR Skötsel hållbart gynna den biologiska 
mångfalden

Kommunen, 
Församlingen, 

Samfund o föreningar, 
Stödorganisationer

tillsammans med andra SAMSPELAR samspela med allt 
levande

öka förutsättningarna 
för insekterna ... rikare 

blomning

Återvinna gravstenar? 
Vad tycker du vi ska 

göra?

vilja till samtal Du får tala med SAMTALAR Någon att prata med samtala om sorgen möjlighet att samtala 
och minnas

präster och diakoner är 
vana att möta ... i svåra 

situationer
MÖTER tystnadsplikt

SORG sorgen ... för tung att 
bära på egen hand

vända negativt till 
positivt och kreativt BERÄTTELSER personalen hört 

berättelser som berört
personer m särskild 
betydelse för Järfälla

undviker att störa tysta kunna vila FRIDEN respekten för 
gravfriden inga avgaser

viktig del i sorgearbetet för dina minnen, tankar 
o promenader PLATS Plats för minnen, gråt 

och skratt
oaser för dina minnen, 
tankar o promenader

CERMONI möjlighet att samlas för 
att ta farväl

Bildspel på personal 
och begravningsombud

våra duktiga 
medarbetare MEDARBETARE våra flitiga medarbetare kyrkogårdspersonalen 

är så snäll
vana att möta 

människor i sorg och 
kris

ska människor i alla 
åldrar kunna hitta

för dig ... besvär att gå 
... bistå med 
förflyttning

ALLA Alla har rätt till ... alla oavsett tro har rätt 
till samma goda hjälp

Glatt handslag mellan 
imam och kyrkoherde v 

invigning av musl. 
gravkvarter

Barns rättighet t värdig 
barndom För barn LÅT BARNEN tröstande för barn

Barnens träd i 
samarbete med 

seniorerna

Nyfiken? Hör av dig känner dig trygg filmerna för dig FÖR DIG Your language Begravningslagen hittar 
du här Vill du hellre lyssna

välkommen att sortera 
det du behöver

välkommen att följa 
med VÄLKOMMEN Välkommen att hjälpa 

oss
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Av de 17 samlingsbegreppen är det bara orden FÖRVALTARE och GRATIS som jag själv har 

konstruerat, resten är citat från hemsidan. De grå rutorna betyder en tom plats, där finns det ingen 

papperslapp. 

 
Dekonstruktions- och rekonstruktionsarbetet har resulterat i en bild som kan hjälpa mig att svara 

på min första forskningsfråga, om vad som karaktäriserar församlingen såsom den tar gestalt på 

kyrkogårdsförvaltningens hemsida. Jag vill betona att jag för analysen tar hjälp av dels den 

rekonstruerade bilden och dels mina intryck när jag surfat runt på hela hemsidan. 

Vad karaktäriserar församlingen såsom den tar gestalt på kyrkogårdsförvaltningens 
hemsida? 

Jag återvänder nu till min sammanfattning av Dulles tjänarmodell i fyra meningar och för ett 

resonemang om hur hemsidan förhåller sig till denna modell. Citat utan fotnot är hämtade från 
excelbladet. 

Det blir tydligt på hemsidan att församlingen inte försöker inta en dominerande position i 

samhället. Med citaten ”tillsammans med andra” och ”Kommunen, Församlingen, Samfund och 

föreningar, Stödorganisationer” visar man att man samarbetar med andra aktörer i samhället. Det 
uttrycks också när man informerar om erbjudandet om samtalsstöd. Under boxen Någon att prata 

med står det ”Präster och diakoner är vana att möta i svåra situationer” men det står inte ”Våra 

präster och …”. Inte ens när man har chansen att markera att det minsann är våra präster och 

diakoner så utnyttjar man tillfället. Mitt samlade intryck är att församlingen inte gör anspråk på att 
försöka dominera utan snarare ser sig som en av många aktörer som vill hjälpa församlingsborna 

med behov som uppstår i samband med död och begravning. Jag tolkar alltså hemsidan som att 

man tillsammans med andra aktörer vill bidra till ett gott samhälle genom att hjälpa människor till 

rätta i begravningsfrågor.112  
Inte någonstans på hemsidan möts jag av argument för att bli medlem i Svenska kyrkan och inte 

heller erbjuds möjligheten till dop. Fokus är istället att hjälpa besökaren till rätta i frågor och 

ärenden som har med begravning att göra. Sådana citat som ”för dig”, ”tjänster”, ”betjäning” och 

”hjälper vi dig vidare” uttrycker detta. Jag kan inte uppfatta att syftet med att betjäna 
församlingsborna skulle vara att få fler medlemmar till Svenska kyrkan. 

Hemsidan riktar sig till alla, oavsett tro. Citatet ”alla oavsett tro har rätt till samma goda hjälp” 

illustrerar det. En bild på hemsidan visar detta på ett särskilt sätt. Bilden är från ett tillfälle då ett 

muslimskt gravkvarter invigdes.113 Bilden visar hur imamen och kyrkoherden tar varandra i hand. 

                                                
112 Jag menar att Guds rike också kan formuleras som ett gott samhälle.  
113 Ett gravkvarter är ett avgränsat område på en begravningsplats, oftast innehållande en typ av gravskick, dvs enbart 
urngravar eller enbart kistgravar. 
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Bägge är glada och bilden förmedlar att handslaget är varmt. Jag tänker att denna bild visar på ett 

syskonskap som suddar ut religionsgränser. Dessutom kan bilden symbolisera försoning och en 

strävan att övervinna främlingskap. I samband med detta kan det vara värt att aktualisera vad 

ärkebiskop Antje Jackelén säger om Svenska kyrkans arbete för att hjälpa förföljda kristna och 
utsatta troende: ”Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna”.114 

Hennes uttalande stämmer väl med hemsidans budskap att kyrkans tjänande riktar sig till alla 

oavsett tro och oavsett vilket mänskligt behov det gäller.  

Hemsidan är neutral i religiöst avseende och inte någonstans refererar man till kristen tro. 
Visserligen står det angående Miljöpolicy att man ser ”på världen med Guds ögon” men inte på ett 

sätt så att det kan kopplas till kristen tro. Namnet Jesus nämns heller inte. Det framkommer alltså 

inte på hemsidan att församlingen relaterar sitt tjänande till budskapet om Jesus Kristus.  

När jag summerar mitt resonemang om vad som karaktäriserar församlingen som den tar gestalt 
på hemsidan och prövar det mot Dulles modell av kyrkan som tjänare så finner jag att hemsidan 

till stora delar stämmer med Dulles modell. Församlingen tjänar inte i syfte att dominera utan 

tillsammans med andra för att gynna tillväxten av Guds rike. Jag tolkar uttrycket ”Guds rike” som 

ett gott samhälle.115 Församlingen tjänar heller inte med syftet att få fler medlemmar utan för att 
hjälpa dem som behöver hjälp och församlingen tjänar för att visa på försoning för alla människor 

och övervinna främlingskap. Att kyrkan relaterar sitt tjänande till budskapet om Jesus Kristus, 

uttrycks inte på hemsidan. Då hade hemsidan inte längre varit religiöst neutral. Ansvaret för 

begravningsverksamheten har tilldelats församlingen genom Begravningslagen. Det är en 
verksamhet som vänder sig till alla oavsett tro och ska därför vara religiöst neutral.  

Pettersson hänvisar till Svenska kyrkans folkkyrkliga profil och menar att Svenska kyrkan inte 

bör dra någon gräns mellan medlemmar och ickemedlemmar i sitt erbjudande av tjänster. Någon 

sådan gränsdragning kan jag heller inte upptäcka på hemsidan. När jag ikläder mig rollen som 
brukare och besöker hemsidan känner jag att hemsidan bemöter mig och vill kommunicera med 

mig och att det är jag som församlingsbo som är i fokus för deras verksamhet. Pettersson skriver 

också om frontpersonalens betydelse för hur en tjänst upplevs av mottagaren av tjänsten. Det är 

viktigt att företagsledningen etablerar en företagskultur som stimulerar frontpersonalen så att de 
kan leverera tjänster av hög kvalité. På hemsidan förekommer citaten ”våra duktiga medarbetare”, 

”våra flitiga medarbetare”, ”kyrkogårdspersonalen är så snäll” och ”vana att möta människor i sorg 

och kris”. Det finns alltså mycket som tyder på att man värderar frontpersonalen och som visar på 

att man förstår deras betydelse.  

                                                
114 https://www.svenskakyrkan.se/forfoljda-kristna-och-utsatta-troende - Se under rubriken ”Vilka förföljer kristna?” 
se citatet av ärkebiskopen till höger (läst 15/5 2019) 
115 Ekstrand 2002, s 133. Här tolkar jag Thomas Ekstrand som att han menar att Guds rike även innebär ett gott 
samhälle.    
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I mitt möte med hemsidan finner jag att tjänsteteoretiska perspektiv enligt Pettersson finns 

representerade. Det görs ingen gränsdragning mellan Svenska kyrkans medlemmar och andra 

församlingsbor, hemsidan kännetecknas av att vilja vara tillgänglig, bemötande, kommunicerande 

och begriplig, frontpersonalens betydelse tydliggörs och det är församlingsborna som är i fokus för 
verksamheten  

 

Vad händer när intervjusvaren analyseras i ljuset av de två teorierna, kyrkan som tjänare respektive 

det tjänsteteoretiska perspektivet? Syftet med intervjuerna var att kunna svara på 
forskningsfrågorna B, C och D:  

 

B. Hur motiverar församlingens företrädare beslutet att tillskapa en egen hemsida för 

kyrkogårdsförvaltningen?  
C. Hur motiverar församlingens företrädare hemsidans utformning och innehåll? 

D. Hur ser församlingens företrädare på hemsidans relation till församlingens grundläggande 

uppgift? 

Hur motiverar församlingen beslutet att tillskapa en egen hemsida för 
kyrkogårdsförvaltningen? 

Intervjupersonerna ger på olika sätt uttryck motiv som pekar i samma riktning. Dessa motiv 

sammanfattar jag som tydlighet och medborgerlig rättighet. Innan tillskapandet av hemsidan fanns 

informationen från kyrkogårdsförvaltningen under en egen flik på församlingens hemsida. 
Kyrkogårdschefen påpekar att ”Det var svårt att nå ut med tydlig information när man låg som ett 

bihang till församlingens hemsida”.116 Lösningen med egen hemsida har väsentligt underlättat att 

ge tydlig information enligt kyrkogårdschefen. Enligt kyrkogårdschefen kan personalen hänvisa till 

de filmer som finns på hemsidan, till exempel om någon ringer och undrar hur det ser ut i någon 
av begravningslokalerna. Kyrkogårdschefen sammanfattar och säger att hemsidan inneburit ”ett 

riktigt lyft”.117 Projektledaren för hemsidan konstaterar att tidigare var det ”… ingen ordning, saker 

och ting låg fel, vad som hörde till församlings- respektive begravningsbiten”.118 Från början var 

projektledarens uppdrag att redigera församlingens hemsida så att det där blev tydligt vad som 
hörde till församlingens mer traditionella verksamheter respektive kyrkogårdsförvaltningens 

verksamhet. En annan aspekt av tydlighet kommer fram när projektledaren lyfter det faktum att 

människor tar till sig kunskap och information på olika sätt och att det därför var viktigt att på 

                                                
116 Kyrkogårdschefen 10/4 2019 
117 Kyrkogårdschefen 10/4 2019 
118 Projektledaren 10/4 2019 
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hemsidan ha med kortfattad text, mer fördjupande text, rörliga bilder (filmer) samt ljudfiler. Denna 

aspekt uttrycker även kyrkoherden och betonar också det faktum att alla inte kan läsa.    

Ytterligare en aspekt av tydlighet kommer fram vid intervjun med kyrkogårdsutskottets 

ordförande. Intervjupersonen poängterar att informationen från kyrkogårdsförvaltningen inte bara 
gäller ”… järfällaförsamlingsbor utan även för anhöriga som bor nån annanstans … så det är 

omtänksamhet om dom också.”119 Uttalandet visar att när man är tydlig med information så kan 

det tolkas som en form av omtänksamhet om mottagarna av informationen.  

Kyrkoherden påminner om att alla skattskyldiga invånare är med och bidrar till 
begravningsverksamheten via begravningsavgiften och ”… varför ska dom passera Svenska kyrkan 

för att få information om det som är deras rättigheter?”.120 Vidare påpekar kyrkoherden att ansvaret 

för begravningsverksamheten är något församlingen tilldelats av regering och riksdag och ett 

uppdrag som riktar sig till alla, oavsett tro. Projektledaren uttrycker detta som ”… att det är en 
medborgerlig rättighet att hitta information om begravningsverksamheten … och vi som 

huvudman har ansvar för den här samhällsinformationen”.121 Kyrkogårdsutskottets ordförande 

säger också att kyrkogårdens verksamhet tydligt gäller alla invånare. Vad händer när orden tydlighet 
och medborgerlig rättighet möter Dulles modell av kyrkan som en tjänare och Petterssons 
tjänsteteoretiska perspektiv? 

Medborgerlig rättighet kan stämma med de två första meningarna i min tolkning av Dulles 

tjänarmodell; kyrkan tjänar inte i syfte att dominera utan tjänar tillsammans med andra för att gynna 

tillväxten av Guds rike och heller inte med syftet att få fler medlemmar utan för att hjälpa den som 
behöver hjälp. Jag tolkar alltså Dulles som att kyrkan som tjänare erbjuder hjälp till alla medborgare. 

När det gäller tydlighet kan jag däremot inte finna att det går att motivera utifrån Dulles 

tjänarmodell. 

Pettersson lyfter att en av de saker som kännetecknar Svenska kyrkan är att den inte gör någon 
gränsdragning mellan medlemmar och ickemedlemmar när det gäller utbudet av tjänster till 

medborgarna. För en församling i Svenska kyrkan tolkar jag det som att det är naturligt att ge hög 

prioritet åt den medborgerliga rättigheten. Pettersson refererar till den sedan 1980-talet förändrade 

kulturen i myndighetssverige som inneburit ett mer serviceinriktat förhållningssätt till 
medborgarna.122 Denna kultur kännetecknas av tillgänglighet, bemötande, kommunikation och 

begriplighet. Jag tolkar tydlighet som en syntes av de föregående orden, framförallt kommunikation 

och begriplighet. Jag finner att det går att se motiv till skapandet av hemsidan som stämmer dels 

med Dulles tjänarmodell och dels med det tjänsteteoretiska perspektivet     

                                                
119 Kyrkogårdsutskottets ordförande 10/4 2019 
120 Kyrkoherden 10/4 2019 
121 Projektledaren 10/4 2019 
122 Petersson 2000, s. 126. Pettersson räknar Svenska kyrkan som en del av myndighetssverige. 



33 

Hur motiverar församlingens företrädare hemsidans utformning och innehåll? 

Även här pekar intervjupersonernas svar i samma riktning. Under intervjuerna får jag veta att det 

är tre personer som varit direkt delaktiga i själva konstruktionen av hemsidan; projektledaren, den 
som tekniskt byggde hemsidan och den som gjort filmerna som finns på hemsidan. Både teknikern 

och filmaren hade erfarenhet av liknande projekt från kyrkogårdar och kyrkliga miljöer och detta 

har varit viktigt för slutresultatet.123 Projektledaren är pedagog från början och säger att ”… det 

ligger mycket pedagogik … och bemötande inbyggt … och likadant när vi höll på med dom här 
filmerna …”.124 Sammantaget uppfattar jag det som att dessa tre personers kompetenser har haft 

stor betydelse för hemsidans innehåll och utformning.  

Det har varit viktigt med en religiös neutralitet på hemsidan med tanke på att den vänder sig till 

alla invånare i församlingen. Med tanke på neutraliteten i religiöst hänseende säger projektledaren 
att ”… det har varit väldigt viktigt att man inte ska känna när man kommer in på hemsidan att 

’Hjälp, det här gäller inte mig!”.125 Begravningsbyråerna, begravningsombudet och det interreligiösa 

rådet i Järfälla har alla uttryckt sin uppskattning över att församlingen lyckats hålla en religiöst 

neutral profil på hemsidan. Projektledaren ger uttryck för ytterligare en aspekt av neutralitet ”… 
det ska inte vara för seriöst, alltså vi ska inte utgå från att människor är helt förkrossade av sorg, 

alltså inte lägga på människor en massa känslor utan försöka vara neutrala i färger och bildval …”.126 

Kyrkoherden återkommer vid några tillfällen under intervjun till församlingens fem så kallade 

ledord som sammanfattar församlingens värdegrund och som också finns inskrivna i 
församlingsinstruktionen.127 De fem ledorden är Öppenhet, God vilja, God ordning, Tillgänglighet 

och Trovärdighet. Kyrkoherden säger angående hemsidan ” … att det ska vara öppet och det ska 

vara transparant, det ska vara lätt att få information och informationen ska vara tydlig”.128 

Projektledaren formulerar att tydlighet också kan uttryckas genom att ” …en annan målsättning 
med hemsidan var att det skulle vara måttligt med information. Det ska inte vara en lärobok om 

begravning utan meningen är att det som är relevant för dig som bor i Järfälla det ska finnas där”.129 

På hemsidan vill man också vara tydlig med sina hållbarhetsambitioner.130 Ledordet tillgänglighet 

får symbolisera det projektledaren säger ”… det ska vara tillgängligt … utifrån olika sätt att ta till 
sig kunskap … så då föddes idén om att göra vissa avsnitt rörliga, vissa mer kortfattade, vissa mer 

fördjupade, … ”.131 Kyrkoherden utvecklar vad tillgängligheten betyder på hemsidan ”… det ska 

                                                
123 Kyrkogårdschefen 10/4 2019 
124 Projektledaren 10/4 2019 
125 Projektledaren 10/4 2019 
126 Projektledaren 10/4 2019 
127 https://www.svenskakyrkan.se/filer/FIN_JarfallaForsamling2015.pdf (läst 11/4 2019) 
128 Kyrkoherden 10/4 2019 
129 Projektledaren 10/4 2019 
130 Detta gäller till exempel återvinning av gravstenar, sortering av avfall, värnandet om den biologiska mångfalden 
och bruket av batteridrivna redskap för att minska avgasutsläppen. 
131 Projektledaren 10/4 2019 
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vara lätt att boka och beställa. Det ska inte vara krångligt. Vi har flera språk. Alla kan inte läsa, det 

är därför vi har filmer. Ett enkelt språk, inget byråkratspråk”.132 

Det sätt som besökaren av hemsidan bemöts på har varit viktigt vid utformandet. 

Kyrkogårdsutskottets ordförande säger ”Alla ska bemötas på samma sätt … man ska bemötas på 
ett omsorgsfullt och mjukt sätt när man kommer i kontakt med oss. ’För dig’ … man känner sig 

tilltalad när man går in på hemsidan”.133 Angående bemötandet framhåller projektledaren  

… personen som byggde upp det tekniska sa nåt till mig i början med anledning av det här med 

brukarperspektiv: ”Föreställ dig att hemsidan är en person i en reception, vad får du för känsla när 

du träffar den här personen?” … så jag kände att det ska kännas varmt, tillåtande, det ska inte vara 

för barnsligt, …det fanns hela tiden i bakhuvet, hur känns den här receptionisten, hur luktar den, 

hur låter den och det tror jag var bra … att den känns ganska snäll den här hemsidan.134  

På hemsidan vill församlingen också visa att man samarbetar med Järfälla kommun och att detta 

uttrycker församlingens lokala förankring. Kyrkoherden utvecklar några tankar angående 

samarbetet med kommunen och andra samfund och organisationer 

… vi pratar väldigt sällan om religionen utan … om … hur vi tillsammans ska göra Järfälla till en 

bra plats. Vi ska ställa upp för folk för att vi har resurserna men det är inte vi som ska bestämma 

hur det ska vara … det är viktigt att vi samverkar med kommunen … för medborgarna i Järfälla är 

inte betjänta av att vi börjar konkurrera med varandra … och om nu kommunen har en bra 

verksamhet redan, varför ska vi göra det? Då är det bättre att vi stöttar kommunen. Om ett anat 

samfund har en bra sorgegrupp, då är det bättre att nån i min personal åker dit och underlättar för 

dom.135  

Kyrkogårdsutskottets ordförande säger att man även samspelar på andra plan och exemplifierar 

detta med att en grupp pensionärer, ”Seniorerna”, stött planteringen av ett Barnens träd ute på en 
av kyrkogårdarna. Det sistnämnda visar på ett samspel mellan olika generationer. Ordföranden 

utvecklar begreppet samspel i sin sammanfattning av hemsidan: ”… hemsidan, det är en del av det 

vi vill och det är något positivt … en tro på att man samspelar … för att visa på omtänksamhet … 

och framåt”.136   

                                                
132 Kyrkoherden 10/4 2019 
133 Kyrkogårdsutskottets ordförande 10/4 2019 
134 Projektledaren 10/4 2019 
135 Kyrkoherden 10/4 2019 
136 Kyrkogårdsutskottets ordförande 10/4 2019 
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Projektledaren påminner om hemsidans ambition att förmedla att kyrkogården är mer än en fridfull 

plats för sorg och där man sköter en grav, utan  

… också en plats för många känslor, tacksamhet, glada minnen, lugn och ro. Och så när man läser 

undersökningar så är det 85% i åldersgruppen 15–65 år som har besökt en kyrkogård medan typ en 

fjärdedel har besökt ett kyrkligt sammanhang, alltså det här med kyrkans varumärke och att vi alla 

är kommunikatörer så är det här på kyrkogården, det är där vi träffar människor och det är ju en 

otrolig möjlighet att ta tillvara. Jag drömmer ju om att vi skulle kunna ha mera typ gå med mobilen 

och ha QR-koder, historisk vandring, biologisk vandring. Att känna det att kyrkogården ska man 

kunna komma till utan att vara här på begravning. Att det ska bli spännande att komma till sin 

kyrkogård.137  

Vad händer när intervjusvaren får möta Dulles tjänarmodell och Petterssons tjänsteteoretiska 

perspektiv på kyrkan? Neutralitet återkommer några gånger i intervjupersonernas svar och rimmar 

med hur jag tolkat Dulles att kyrkan inte tjänar för att dominera utan tjänar tillsammans med andra 

för att gynna tillväxten av Guds rike och heller inte tjänar i syfte att få fler medlemmar. Att tjäna 
tillsammans med andra framgår tydligt i intervjun med kyrkoherden ”att vi tillsammans ska göra 

Järfälla till en bra plats”.138 
Pettersson påminner om att Svenska kyrkan inte gör skillnad mellan medlemmar och 

ickemedlemmar i sitt tjänsteutbud och det tolkar jag som neutralitet. När församlingsföreträdarna 
ska motivera hemsidans utformning och innehåll pratar de återkommande om tillgänglighet och 

bemötande. Detta visar att församlingen anammat den servicekultur som kännetecknar det nya 

myndighetssverige som Pettersson beskriver. När kyrkoherden presenterar församlingens 

värdegrund och de fem ledorden så betonar han att syftet är att ”när intressen står emot varandra 
är denna värdegrund vägledande och syftar till att sätta våra församlingsbor i första rummet, för 

det är dom vi är till för”.139 Detta uttalande knyter an till det tjänsteteoretiska perspektivet om att 

sätta fokus på dom man är till för. Men intervjun med kyrkoherden visar släktskap med ytterligare 

några tjänsteteoretiska perspektiv.  
När kyrkoherden blev ansvarig för begravningsverksamheten la han ner mycket arbete på att få 

kyrkogårdsarbetarna att förstå att de var en del av församlingen och att deras arbetsinsatser är lika 

viktiga för att nå målet som alla andra anställdas. Bland annat genomförde han en resa till Rom 

tillsammans med enbart kyrkogårdsarbetarna för att visa på katakomberna och visa på den tidiga 
kyrkans förutsättningar. Vidare har det för honom varit viktigt att lyssna på kyrkogårdsarbetarnas 

synpunkter, till exempel vid planering av utbyggnad av kyrkogården. Han visar att den så kallade 

frontpersonalen behöver stöttas och förstå att de är viktiga för att nå mål. 
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138 Kyrkoherden 10/4 2019 
139 Kyrkoherden 10/4 2019 
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Kyrkoherden menar att värdegrundens fem ledord gäller alla anställda och ”ska kunna omsättas i 

en handling, ett beteende och en attityd”.140 Uttalandet visar på en förståelse att det är viktigt att ha 

en tydlig verksamhetsidé som kan förstås av alla anställda. Vidare säger kyrkoherden att 

värdegrunden och de fem ledorden gäller ”både utåt och inåt”.141 Med det menar han att det både 
gäller utåt gentemot församlingsbor och inåt, dvs mellan arbetskamrater och mellan chefer och 

anställda. Kyrkoherdens svar korresponderar med det tjänsteteoretiska perspektivet som säger att 

tjänstekvalité är lika viktig oavsett om det gäller församlingsbor (externa kunder) eller 

arbetskamrater/chefer/anställda (interna kunder).  
 

Jag finner sammantaget att både Dulles perspektiv på kyrkan som en tjänare och Petterssons 

tjänsteteoretiska perspektiv på kyrkan påverkat hemsidans utformning och innehåll.    

Hur ser församlingens företrädare på hemsidans relation till församlingens 
grundläggande uppgift? 

Församlingsföreträdarnas svar visar att de ser olika på hemsidans relation till församlingens 

grundläggande uppgift.142 Projektledaren menar att hemsidan inte har något med den 

grundläggande uppgiften att göra. Däremot går det ”… om man kisar lite och kan se att det är 
diakonalt att förmedla kunskap som alla kan ta till sig och att vi visar våra kapell och kyrkor och 

det kan ju vara en sorts mission …”.143 Projektledaren för ett resonemang om att hemsidan 

förmedlar en medmänsklighet och ”… att man kan se den medmänskligheten i ett kristet ljus, men 

det kan det ju vara ur ganska många livsåskådningars ljus”.144  
Ordföranden i kyrkogårdsutskottet menar att församlingen har många verksamheter som är 

svåra att passa in i den grundläggande uppgiften men säger ”det är allt det där andra, 

omtänksamheten, att vi har en gemenskap” och menar den omtänksamhet som kommer till uttryck 

på församlingens kyrkogårdar, i hur personalen bemöter besökarna, och i hur man bemöts på 
hemsidan.145  

Kyrkoherden använder hemsidan när konfirmanderna undervisas om död och begravning. 

Konfirmanderna får då använda hemsidan som en kunskapsbas för att söka information. Sen 

redogör kyrkoherden för sin tolkning av Kyrkoordningen:  

                                                
140 Kyrkoherden 10/4 2019 
141 Kyrkoherden 10/4 2019 
142 Hemsidan representerar församlingens begravningsverksamhet men intervjupersonerna tänker förmodligen in 
hela begravningsverksamheten i sina svar, alltså inte bara som den representeras på hemsidan.  
143 Projektledaren 10/4 2019 
144 Projektledaren 10/4 2019 
145 Kyrkogårdsutskottets ordförande 10/4 2019 
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… nu läser jag inte Kyrkoordningen så enkelt utan jag … I Kyrkoordningen står det att vår 

grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och bedriva mission. Men vi 

har också ett förvaltande uppdrag. I det uppdraget ligger att förvalta det som ligger under 

Kulturminneslagen, våra byggnader, våra ekonomiska tillgångar, vår personal, … för mig är det 

väldigt tydligt att det är så men det är inget vi redovisar någonstans. Vi ska också ha beredskap, fast 

det är inte lika tydligt uttalat som en grundläggande uppgiften, och sen har vi också uppdraget att vara 

huvudman för begravningsverksamheten … nu använder jag inte begreppet kyrkogårdsförvaltning för då 

får man uppfattningen att vi har en kyrkogårdsförvaltning och en församlingsförvaltning, utan det är 

Järfälla församling och vi har sju uppdrag och dom uppdragen utförs av våra medarbetare. Sen hur vi finansierar 

dessa uppdrag är inte så intressant för andra än våra revisorer.146 (Mina kursiveringar) 

Ett citat av kyrkogårdschefen får sammanfatta kyrkoherdens tolkning av Kyrkoordningen, ”För 
mig känns det som en väldigt naturlig del av församlingen, vi gör våran del och den sköter vi men 

det måste ju matcha församlingen på nåt sätt. Vi är en del av församlingen, vi är anställda av Järfälla 

församling, sen har vi vårt särskilda uppdrag, men det går ju hand i hand, det känns helt naturligt 

för oss”.147 Kyrkogårdschefen sammanfattar församlingens uppdrag som att finnas med hela livet 
och att det är ett uppdrag som också verkställs ute på kyrkogårdarna där personalen möter de 

människor som kommer dit. 

Jag reflekterar över hur församlingsföreträdarnas svar förhåller sig till uppsatsens två perspektiv 

på kyrkan, kyrkan som en tjänare respektive kyrkan i ett tjänsteteoretiskt perspektiv. Kyrkoherdens 
svar visar på en förståelse av att församlingens uppgift är mer än den grundläggande uppgiften. 

Kyrkoherden menar att församlingen har sju uppdrag; fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva 

diakoni, utöva mission, förvalta det församlingen har fått ansvar för (kulturminnen, byggnader, 

ekonomiska tillgångar och personal), ha beredskap dygnet runt och vara huvudman för 
begravningsverksamheten enligt Begravningslagen.148  

Jag jämför dessa sju uppdrag med Dulles tjänarmodell och noterar en attityd av att vara 

närvarande i samhället och sköta de uppgifter man som församling tilldelas. Att hjälpa de 

människor som finns i församlingen med de behov de har. Församlingen har bland annat tilldelats 
ansvaret för begravningsverksamheten och tar det ansvaret och hjälper till med de resurser man 

har och gör inte skillnad på om den hjälpbehövande är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Församlingen omsätter vistelsebegreppet i praktisk handling. Attityden att vara närvarande i 

samhället syns även när det gäller att ha ständig beredskap. Församlingen visar att man ständigt är 
beredd att hjälpa till. Denna attityd stämmer, som jag ser det, med Dulles resonemang om att 

kyrkan inte tjänar för att dominera eller för att få fler medlemmar utan för att hjälpa människor 

med de behov de har. 
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148 Kyrkoherden använder omväxlande begreppen uppgift respektive uppdrag. 
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Kyrkoherden nämner att församlingen har ansvar för personalen. När han hade tillträtt sin tjänst 

märkte han att kyrkogårdspersonalen uppfattade sina tjänster som tillfälliga och att de inte var en 

del av församlingen. Han beslutade då att göra en resa till Rom tillsammans med 
kyrkogårdspersonalen. Syftet med resan var dels att de skulle förstå att de var fullvärdiga 

medarbetare i församlingen på samma villkor som alla andra församlingsanställda. Syftet var också 

att visa på betydelsen av begravningsverksamheten genom att visa på katakomberna, alltså de första 

kristna gravarna i Europa. Med detta ville kyrkoherden visa att kyrkogårdsarbetarnas arbetsinsatser 
är betydelsefulla för hela församlingens verksamhet. När det gäller relationen till personalen får 

följande citat av kyrkoherden belysa detta 

Det är möjligt att jag inte hade lyckats driva linjen med egen hemsida om jag inte lyckats få ihop 

medarbetarna först, för det skulle också kunna upplevas splittrande att kyrkogårdsförvaltningen får 

egen hemsida. … Men, vi är ett arbetsgäng. Att ha olika hemsidor för att göra det tydligt för 

medborgarna är ju som en separation, med hade nog inte gått att genomföra om vi haft en separation 

inåt.149 

Kyrkoherden menar att det är viktigt att kyrkogårdsarbetarna blir tagna på allvar och får vara med 

och påverka. Resan till Rom, att de får vara med vid planeringen av en ny kyrkogård och att alla 

kyrkogårdsarbetare ska få utbildning på alla maskiner är exempel som visar att kyrkogårdsarbetarna 

är hela församlingens medarbetare. Citatet av kyrkoherdens visar på en förståelse av den så kallade 
frontpersonalens betydelse för att de tjänster som församlingen står för ska hålla en hög kvalité, 

”… kyrkogårdsarbetarna är otroligt viktiga medarbetare, det är många gånger dom som möter dom 

som kommer till kyrkogårdarna.”150 Pettersson säger i samband med detta att det är viktigt för 

arbetsledningen att etablera en kultur, den så kallade inre kulturen, som gör att frontpersonalen 
stimuleras till ett serviceinriktat arbetssätt gentemot kunderna. 

I sin genomgång av det tjänsteteoretiska perspektivet refererar Pettersson till författare som 

skrivit om psykosociala problem och konflikter inom Svenska kyrkan. Som jag förstår Petterson 

beror detta delvis på svårigheter med att tydliggöra Svenska kyrkans verksamhetsidé. Här tror jag 
att mitt forskningsmaterial kan lämna ett bidrag. Jag tänker på de olika församlingsföreträdarnas 

svar och på hur de tänker kring hemsidans relation till församlingens grundläggande uppgift enligt 

Kyrkoordningen. De fyra intervjupersonerna har på olika sätt varit inblandade i framtagandet och 

utformandet av hemsidan.151 Jag gör, utifrån intervjusvaren, reflektionen att trots att de tänker olika 
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151 Kyrkoherden berättar i ett mail 18/2 2019: ”Det är jag som givit direktiv och riktlinjer samt gjort val där det behövts. 
Kyrkogårdsutskottet har beslutat om tilldelning av resurser. Projektledaren såg till att allt blev som det blev. 
Kyrkogårdschefen med sina medarbetare har fyllt sidan med innehåll.” 
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kring den grundläggande uppgiften ändå tänker lika, dels kring beslutet att tillskapa hemsidan och 

dels kring hur den skulle utformas och det innehåll den skulle ha. Här finns det en möjlig källa till 

konflikt, alltså det faktum att man tänker olika kring hemsidans relation, och därmed 

begravningsverksamhetens relation till församlingens grundläggande uppgift enligt 
Kyrkoordningen. Någon sådan konflikt kan jag inte notera i mitt forskningsmaterial. Tvärtom 

uppfattar jag det råder enighet kring hur man tänker om vad som motiverat hemsidans tillskapande, 

innehåll och utformning. Församlingen verkar inte se det som ett spänningsförhållande att vara ett 

kristet trossamfund och samtidigt vara ansvarig för en begravningsverksamhet som gäller alla 
medborgare oavsett trostillhörighet. Jag funderar över vad det kan bero på och tycker mig se fyra 

fundamentala orsaker. 

För det första finns det en gemensam övertygelse hos församlingens företrädare att man som 

församling är till för församlingsborna. Man har med Petterssons ord satt fokus på dem ”som 
kyrkan är till för”.152 Kyrkoherden har en utläggning angående detta och när han reflekterar över 

de fem värdeorden 

De fem värdeorden gäller alla, även begravningsverksamheten. Det är vår värdegrund och dom kan 

omsättas i handling, ett beteende och en attityd. När intressen står emot varandra är denna 

värdegrund vägledande och syftar till att sätta våra församlingsbor i första rummet, för det är dom vi 

är till för.153 (Min kursivering) 

Den andra orsaken menar jag beror just på de fem värdeorden, att församlingen har ett antal tydliga 

ord som ska kunna omsättas i handling av alla anställda i församlingen. Jag uppfattar att det därmed 

spelar mindre roll att församlingsföreträdare tänker olika om hemsidans relation till den 
grundläggande uppgiften. Det blir till och med möjligt att definiera den grundläggande uppgiften 

på ett lite annorlunda sätt och jag tänker då på kyrkoherdens definition. Pettersson talar om 

forskningen om den upplevda tjänstekvalitén och vikten av kravspecifikationer för att kunna 

bedöma tjänsters kvalité. Jag menar att Järfälla församlings värdegrund som är konkretiserad i de 
fem värdeorden kan få funktionen av en sådan kravspecifikation och hjälpa och vägleda 

församlingen i sitt tjänsteutövande gentemot församlingsborna. 

För det tredje vill jag referera till Pettersson när han talar om tjänstekvalité. Pettersson visar på 

betydelsen av att även de tjänster anställda ger till varandra bör vara av hög kvalité för att de i sin 
tur ska kunna leverera tjänster av hög kvalité utåt till kunderna.154 Värdeorden gäller enligt 

kyrkoherden ”både utåt och inåt”, dvs utåt mot församlingsborna och inåt bland arbetskamrater, 

dvs i relationerna mellan de församlingsanställda.155 

                                                
152 Pettersson 2000, s. 148 
153 Kyrkoherden 10/4 2019 
154 Pettersson 2000, s. 176 
155 Kyrkoherden 10/4 2019 
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Den fjärde orsaken menar jag är kyrkoherdens sätt att se på sitt ledarskap som hämtar motiv både 

från Dulles tjänarmodell och från det tjänsteteoretiska perspektivet. Han menar till exempel att 

församlingsborna inte är betjänta av att olika aktörer konkurrerar med varandra utan det viktiga är 

istället att hjälpas åt så att ”alla som bor och vistas här” får bästa tänkbara hjälp.156  

Jag älskar människor och se när de växer och när de gör saker som de själva inte trodde att de skulle 

klara av. Jag brinner för Järfälla och vi ska göra det så bra som möjligt för Järfällaborna och jag vill 

kunna gå ut på byn och se dom i ögonen och säga att vi gjorde det bästa vi kunde för de pengar, dvs 

kyrkoavgift och begravningsavgift, som du gav oss, vi har inte försnillat dom. Den känslan är enormt 

viktig och jag kan inte göra detta utan mina medarbetare.157  

Ovanstående citat av kyrkoherden visar dels en förståelse av församlingen som en tjänare och dels 

en förståelse av att det bara är möjligt att i detta sammanhang kunna fungera som tjänare 
tillsammans med andra. Det senare har inneburit att kyrkoherden strävat efter att etablera 

förståelsen av att församlingen är en medarbetargemenskap.   

 

När jag nu svarat på mina fyra forskningsfrågor konstaterar jag att intervjusvaren kan motiveras 
från både Dulles beskrivning av kyrkan som en tjänare och från Petterssons tjänsteteoretiska 

perspektiv. I min sammanfattning av Dulles tjänarmodell formulerade jag fyra meningar. Den 

fjärde och sista av dessa meningar, kyrkan relaterar sitt tjänande till budskapet om Jesus Kristus, 

har inte gått att se på ett tydligt sätt i forskningsmaterialet. Som jag ser det visar ett närmare studium 
att den aspekten finns representerad. Kyrkoherden, kyrkogårdschefen och kyrkogårdsutskottets 

ordförande berättar att det varje tisdagsmorgon är mässa för personalen i kyrkan. Den mässan är 

”… såklart frivillig, men jag skulle säga att nästan 100% av kyrkogårdsarbetarna går dit och att 

några av dem tar nattvarden och det är en markering att vi också är en del av församlingen.158 I den 
mässa som den kristna kyrkan firar förkunnas budskapet om Jesus Kristus och jag menar därmed 

att det finns potential för personalen att relatera sitt tjänande till detta budskap. 

När Pettersson talar om tjänst i Svenska kyrkans kontext påminner han om det grekiska ordet 

för tjänst, diakonia, och han menar att kyrkans tjänande relaterar till berättelserna i Nya testamentet 
om hur Jesus tjänade genom att möta den enskilde och se vederbörandes behov. Vidare skriver 

Pettersson om kvalitetsbedömning av tjänster. Det vanliga är att göra kvalitetsbedömningar ur tre 

perspektiv; kundens, den tjänsteutövande personalens och arbetsledningens. För att kunna göra en 

helhetsbedömning av kvalitén på kyrkans tjänster behöver enligt Pettersson även ett fjärde 
perspektiv vägas in, nämligen det teologiska perspektivet, det som konstituerar kyrkan. Ett sätt att 

uttrycka det som konstituerar den kristna kyrkan är budskapet om Jesus Kristus. Det finns alltså, 

                                                
156 Kyrkoherden 10/4 2019 
157 Kyrkoherden 10/4 2019 
158 Kyrkoherden 10/4 2019 
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som jag ser det, ingredienser i intervjuerna som stödjer påståendet utifrån Dulles tjänarmodell att 

kyrkan relaterar sitt tjänande till budskapet om Jesus Kristus. Även i Petterssons tjänsteteoretiska 

perspektiv finns stöd för uttrycket att kyrkan tjänar med utgångspunkt i berättelserna om Jesus 

Kristus.  
 

Vid analysen av forskningsmaterialet har två perspektiv på kyrkans tjänande använts, dels Dulles 

tjänarmodell och dels Petterssons tjänsteteoretiska perspektiv. Bägge perspektiven finns 

representerade, både när jag själv analyserar hemsidan och när jag analyserar 
församlingsföreträdarnas svar. De två perspektiven har fungerat i analysen. Perspektiven har också 

fungerat för att kunna visa på hur en församling förstår sin identitet och sitt uppdrag. De valda 

metoderna och det teoretiska ramverket har fungerat för att kunna svara på både den övergripande 

och de specifika forskningsfrågorna och därmed bidragit till att fördjupa förståelsen av 
kyrkogårdens ecklesiologiska betydelse i en församling. Utifrån detta bedömer jag att syftet med 

uppsatsen uppfyllts.  
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Sammanfattning, slutsatser och förslag till vidare forskning 

Uppsatsens övergripande forskningsfråga var: Hur kan Järfälla församlings identitet och uppdrag 

beskrivas utifrån en studie av deras kyrkogårdsförvaltnings hemsida? Jag har analyserat hemsidan 

och intervjuat församlingsföreträdare som varit särskilt delaktiga i framtagandet av hemsidan. Både 

hemsidan och intervjumaterialet kan beskrivas och motiveras enligt både Dulles tjänarmodell och 
Petterssons tjänsteteoretiska perspektiv.  De bägge perspektiven ger tillsammans en mer fullständig 

beskrivning av det som framträder på hemsidan och i intervjusvaren jämfört med om jag enbart 

använt ett av perspektiven. Min första slutsats är att beskrivningen och analysen av hemsidan 

underlättats genom att använda de två perspektiven på kyrkans tjänande, Dulles tjänarmodell, och 
ett tjänsteteoretiskt perspektiv, Petterssons.  

Jag har studerat en församling där kyrkogårdens uppdrag inryms som en naturlig del i 

församlingens totala uppdrag. Järfälla församling har en religiöst neutral hemsida, 

http://begravningijarfalla.se. Min andra slutsats är att orsaken till att församlingen kan ha en neutral 
hemsida för begravningsverksamheten och samtidigt vara tydliga med sin kristna identitet är att 

församlingen ser sig som en tjänare och omsätter tjänsteteoretiska perspektiv i praktiken.  

Uppsatsens syfte var att fördjupa förståelsen av kyrkogårdens ecklesiologiska betydelse inom 

Järfälla församling. Resultatet visar att hur en församling förstår sitt ansvar för 
begravningsverksamheten också säger något om hela församlingens identitet och uppdrag.  

 

Jag lämnar här i några korta punkter förslag till vidare forskning:  

• Tillämpa samma metoder och använda samma teoretiska ramverk vid studiet av en 

församling som samlat informationen om begravningsverksamheten under sin ordinarie 
hemsida. 

• Ur ett ecklesiologiskt perspektiv analysera järfällabornas uppfattning av hemsidan och 

församlingens begravningsverksamhet. 

• Undersöka den teologiska förankringen av det tjänsteteoretiska perspektivet och pröva att 

bygga vidare på Dulles tjänarmodell av kyrkan. 

• En kvalitativ intervjuundersökning av kyrkoherdars tolkning av den grundläggande 

uppgiften. Vad får det för konsekvenser för församlingens roll som tjänare? 

• En analys av hemsidan ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv.   

 

Det jag framförallt tar med mig från arbetet med uppsatsen är betydelsen av hur tjänsteteoretiska 

perspektiv kan berika en församlings syn på sin tjänande roll. Dessutom har min förståelse av 
kyrkogårdens ecklesiologiska betydelse inom församlingen fördjupats. Jag hoppas att min uppsats 

kan fungera som ett av många bidrag till ett ständigt pågående ecklesiologiskt samtal.  
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