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Sammanfattning 
 

I takt med att allt fler personer som är kristna ifrån Mellanöstern har sökt sig till S:ta 

Ragnhilds kyrka i Södertälje, har ett oväntat dilemma uppstått för samfundet Svenska kyrkan 

lokalt. Många besökare har efterfrågat fromhetsuttryck som är vanliga i den kyrkotradition de 

kommer ifrån, till exempel i form av en skulptur föreställande Jesus, en vigvattenskål och 

krukväxter. Att korsteckna sig med välsignat vatten, att vidröra, omfamna och kyssa Jesus-

skulpturen visar ett sätt att utöva sin tro, som också kan fungera som brobyggande mellan 

olika kulturer och kyrkotraditioner. Detta väcker frågor om identitet och maktstrukturer i 

kyrkorummet. 

Många kristna ifrån Mellanöstern lämnar krukväxter i gåva till kyrkorummet, de placeras 

på golvet i närheten av en ljusbärare. Ljusbärare är ett vanligt fromhetsuttryck i kyrkorum 

som är tillhöriga samfundet Svenska kyrkan. I S:ta Ragnhilds kyrkorum är ljusbäraren 

utformad som ett träd med nakna grenar. Det är skänkt av ett lokalt ordenssällskap, designat 

av en lokal silversmed och tillverkat i en lokal smedja. Det har en lokal prägel, och en tydlig 

lokal avsändare, i form av en plakett med ordenssällskapets namn på monterat på ljusträdet.  

Men den lokala kontexten i Södertälje har över tid förändrats. 

När arbetslaget i S:ta Ragnhilds kyrkorum i samråd med församlingsherden organiserar 

gudstjänster med textläsning på arabiska, som är modersmål för många i den gudstjänstfirande 

församlingen, har detta ibland tolkats som ett utmanande inslag. Att få höra Ordet på sitt 

modersmål, en luthersk idé och därmed en del av Svenska kyrkans identitet, har blivit 

upplyftande för många gudstjänstbesökare men provocerande för andra. 

Nu har arbetslaget i S:ta Ragnhilds kyrkorum att förhålla sig till dessa reaktioner. 

Utmaningen är att få samfundet Svenska kyrkans identitet att manifesteras i kyrkorumet S:ta 

Ragnhild på ett sådant sätt att den gudstjänstfirande församlingen, som består av kristna med 

rötter i flera olika kyrkotraditioner, känner sig hemma och välkomna där. Frågan är vilka 

fromhetsuttryck som där kan rymmas utan att Svenska kyrkans identitet på ett lokalt plan blir 

otydlig. Ett sätt att lösa detta på har varit att noga överväga vad som kan placeras i 

kyrkorummet, samt att föra dialog med gåvogivare. Sammantaget visar uppsatsen att S:ta 

Ragnhilds kyrkorum åskådliggör Svenska kyrkans identitet på ett lokalt plan genom att vara 

ett kyrkorum som genom sina fromhetsuttryck karaktäriseras av såväl ekumenik som mission 

och på så sätt är ett kyrkorum som är öppet för alla. 

 

Sökord: S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje, identitet, multikyrklig, ekumenik, makt, 

reciprocitet, Svenska kyrkan, gåvor, fromhetsuttryck, kyrkorum, mission, katolicitet, 

kyrkotraditioner 
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1 Inledning 
 

Bredvid stora torget i centrala Södertälje ligger S:ta Ragnhilds kyrka, som är huvudkyrka i 

Södertälje församling. Kyrkan har generösa öppettider och är välbesökt. Den omgivande 

kyrkogården med promenadstråk och sittplatser är livligt trafikerad av människor som tydligt är 

på väg och av dem som tillbringar större delen av sin dag där. Södertälje har under de senaste 

decennierna till stor del präglats av invandring. Sammansättningen av människor ifrån världens 

alla hörn har präglat stadens identitet, inte minst genom de många olika kristna kyrkor som 

finns där. I Södertälje finns tre biskopssäten med tillhörande katedraler.
1
 Där finns också Sankt 

Ignatios andliga akademi, som är ett utbildningssäte för bland annat blivande präster inom 

ortodox och österländsk kyrkotradition.
2
 

Idén till att skriva om renoveringen av S:ta Ragnhilds kyrka väcktes vid ett seminarium 

organiserat av Strängnäs stift. Det handlade om vad det innebär att vara en kyrkogemenskap i 

samfundet Svenska kyrkan, när kärnan av den gudstjänstfirande församlingen har sin kyrkliga 

hemvist i andra kyrkotraditioner. 

Genom ett föredrag om renoveringen av S:ta Ragnhild fick jag klart för mig att 

gudstjänstdeltagare med ursprung i Mellanöstern genom åren bidragit till kyrkorummets 

interiör med gåvor, bland annat i form av krukväxter och en skulptur föreställande Jesus. I 

samband med renoveringen plockades skulpturen bort, då den inte ansågs passa in i, vare sig i 

det estetiska ideal utifrån vilket kyrkorummet skulle utformas eller som fromhetsuttryck i 

samfundet Svenska kyrkan. På begäran av många kyrkobesökare flyttades den dock en kort tid 

efter kyrkans återöppnande tillbaka till kyrkorummet. 

Berättelsen gjorde mig nyfiken på vad som egentligen utspelade sig i samband med 

renoveringen och vad det har att säga om Svenska kyrkans identitet i mötet med andra 

kyrkotraditioner.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att synliggöra frågor om makt och identitet som 

väckts i samband med renoveringen av S:ta Ragnhilds kyrkorum som ett exempel på hur 

Svenska kyrkans identitet på ett lokalt plan kan påverkas av mötet med kristna immigranter 

från andra delar av världen. 

Uppsatsens frågeställningar lyder:   
 

                                                 
1 Arentzen, 2016:7 samt Myrelid & Wingate, 2016: 65 
2 Sankt Ignatios andliga akademi, http://www.sanktignatios.org (läst 2017-05-11) 
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1. Vilka diskussioner har förekommit angående fromhetsuttryck i S:ta Ragnhilds 

kyrkorum i samband med renoveringen och vad har de resulterat i?  
 

2. Hur såg beslutsprocessen ut och vilka maktrelationer tydliggjordes i processen, så 

som de i efterhand går att rekonstruera? 
 

3. Vilka frågor om identitet på ett lokalt plan inom Svenska kyrkan väcktes av 

renoveringen? 
 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Uppsatsen utgår från samfundet Svenska kyrkan med dess traditioner beträffande 

fromhetsuttryck i relation till andra kyrkotraditioner. Uppsatsen avgränsas till att behandla hur 

S:ta Ragnhilds kyrkorum på olika sätt har påverkats av mötet med kristna ifrån Mellanöstern i 

den lokala och unika kontext som Södertälje utgör. Det empiriska materialet har avgränsats till 

att vara såväl röster ur arbetslaget i S:ta Ragnhilds kyrka, (men där flera av informanterna 

representerar både arbetslag och den gudstjänstfirande församlingen) som deltagande 

observation och föreläsningsmanus.  

 

1.3  Begreppsdefinitioner 
 

Ordet ”kyrka” kan förstås på många sätt.
3
 I uppsatsen används ordet kyrka exempelvis om 

byggnader, samfund och kristen gemenskap mer allmänt. Jag har strävat efter att tydliggöra 

vilken av definitionerna jag avser när jag använder ordet kyrka. När jag skriver om 

kyrkorummet i S:ta Ragnhilds kyrka i betydelsen ”byggnad” använder jag ordet kyrkorum.  

De samfund från Mellanöstern som under de senaste decennierna etablerat sig i Södertälje 

till följd av invandring, består av flera sinsemellan olika kyrkobildningar, med olika praktiker 

och liturgier.
4
 Att beskriva dessa är inte uppsatsens syfte. Däremot finns många av deras 

tillhöriga bland besökarna i S:ta Ragnhilds kyrka. Jag kommer i uppsatsen att tala om dem som 

kristna från Mellanöstern.
5
 

Jag använder uttrycket den gudstjänstfirande församlingen när jag hänvisar till personer som 

besöker S:ta Ragnhilds kyrka för enskild bön och gudstjänst. Många av dem är varken 

tillhöriga Svenska kyrkan eller mantalsskrivna i det geografiska område som församlingen 

utgör.
6
 Med uttrycket församling menar jag den territoriella del av Södertälje pastorat som 

Södertälje församling utgör. 

                                                 
3 Martling, 2006:24 samt Eek, 2013:24 
4Sundkvist, (2017) ”Östkyrkorna och deras gudstjänstliv”. Manustexter för den blivande läroboken Kristen gudstjänst – 

en introduktion i liturgik. Kurskompendium för kursen Kyrko- och missionsstudier B, Teologiska institutionen, 

Uppsala universitet, s.22-48 
5 Uttrycket har rekommenderats mig av Gabriel Bar-Sawme, adjunkt för syrisk-kristna studier och studiesekreterare vid 

Sankt Ignatios andliga akademi, mail från Gabriel Bar-Sawme 2017-05-29 
6
 Edgardh, 2010:68 
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Begreppet multikyrklig har jag under uppsatsarbetets gång själv skapat. Det är alltså inget 

vedertaget begrepp. Jag använder det för att beskriva den rikedom av olika kyrkliga samfund 

som finns representerade inom ett geografiskt område, t.ex. staden Södertälje.  

 

1.4 Problematisering av ämnesval 
 

Ecklesiologi studerar vad det är som konstituerar ”kyrkan” – både i teologiska bilder som Kristi 

kropp och i konkreta uttryck som utformandet av kyrkobyggnader, kyrkorum, liturgier och 

praktiker.
7
 Att vara kyrka innebär att befinna sig i en levande och växande organism som är 

under ständig utveckling, vilande på en gemensam och uråldrig grund.
8
 Kyrkan är alltid 

kontextberoende, varför den måste studeras utifrån sin lokala och historiska kontext.
9
 Ett 

antagande i uppsatsen är att olika kyrkors identitet påverkas av den kontext i vilken de verkar.     

Att vara kyrka tillsammans i en kontext där flera kyrkotraditioner existerar sida vid sida, 

som i Södertälje, torde därmed innebära någon form av ömsesidig påverkan mellan de olika 

parterna. I utvecklingen av ett nytt sätt att vara kyrka på menar Eckerdal att reflektion behöver 

ske över hur kontinuiteten med i Svenska kyrkan allmänkyrkligt förankrade liturgier och 

praktiker upprätthålls, eftersom dessa gestaltar något som är förenande för den världsvida 

kyrkan.
10

 Att församlingar i Svenska kyrkan till stor del består av personer med rötter i annan 

kyrklig tradition än den evangelisk-lutherska är alltmer vanligt förekommande.
11

 

Religionsmöten äger rum både på strukturell nivå och som en del av människors vardag och 

privatliv.
12

 Uppsatsens frågor avser fånga på vilket sätt den mångreligiösa kontexten i 

Södertälje genom förändringar i liturgi och kyrkorummets interiör påverkar samfundet Svenska 

kyrkans identitet så som den uttrycks lokalt.
13

 Uppsatsens fokus på renoveringen av S:ta 

Ragnhilds kyrkorum i Södertälje är därmed ett försök att studera kyrkan i praktiken och 

synliggöra hur möten mellan olika kyrkotraditioner kan äga rum i ett och samma kyrkorum. 
 

1.5 Forskningsläge 
 

Viss tidigare forskning gränsar till uppsatsens forskningsområde. Jonas Ideströms 

kyrkovetenskapliga avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med 

exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg behandlar kyrkans identitet. Avhandlingen belyser hur 

kyrkan i termer av att ”vara kyrka tillsammans” på församlingsnivå framträder som en social 

kropp. Ideström förenar teologiska reflektioner med samhällsvetenskaplig organisationsteori 

                                                 
7 Kärkkäinen, 2002:14 
8 Harper & Metzger, 2009:12  
9 Berntson, Nilsson & Wejryd, 2012:369 
10Eckerdal, 2017:70-72 
11 Myrelid & Wingate, 2016: 55-60  
12 Nordin, 2008:47–48 
13 Eckerdal, 2017: 146-155 samt Bexell & Weman, 2008:196f samt Eek, 2013:23–24 
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och teorier om identitet. Avhandlingen visar exempel på hur kyrkan som social kropp uttrycks i 

såväl gudstjänster som verksamheter och byggnader på ett sätt som inspirerat mitt eget sätt att 

ställa frågor. Sammantaget visar avhandlingen en fördjupad förståelse för hur Svenska kyrkans 

identitet kan ta sig uttryck på lokal nivå.
14

 Dock visar den inte hur Svenska kyrkans identitet 

kan ta sig uttryck i en multikyrklig kontext som Södertälje, och hur det påverkar kyrkliga 

praktiker såväl som utformande av kyrkorum när en stor del av den gudstjänstfirande 

församlingen för med sig praktiker ur ortodox och österländsk kyrkotradition. 

Kristina Helgesson Kjellins undersökning En bra plats att vara på – en antropologisk studie 

av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan handlar om mångfaldsarbete 

och Svenska kyrkans förändrade roll som icke-majoritetskyrka i vissa bostadsområden i takt 

med att det omgivande samhället och dess befolkningsstruktur förändras. Helgesson Kjellin 

analyserar nätverket ”Framtiden bor hos oss” som verkar för att reflektera över Svenska 

kyrkans roll i miljöer som präglas av religiös och kulturell mångfald, som är socialt utsatta och 

har hög invandring, liknande de förhållanden som råder i Södertälje. Studien blottlägger flera 

utmaningar som Svenska kyrkan står inför i sådan kontext. Exempel på sådana är vikten av 

interkulturell kompetens hos anställda och ideella och hur den kan främjas, hur behov av 

trygghet och igenkänning kan kombineras med nyfikenhet och öppenhet för nya influenser i 

gudstjänstsammanhang samt hur öppenhet för mångfald påverkas när teologiska tolkningar och 

gudstjänstuttryck står långt ifrån det som av många betraktas som svenskkyrklig norm.
15

 

Skriften I ständig förändring - ett reflektionsmaterial om svenskhet, identitet och kristen tro av 

samma författare fokuserar församlingar i Svenska kyrkan i utlandet och hur att vara svensk 

utomlands påverkar sättet att betrakta ”den andre” samt hur igenkänning och trygghet kan 

kopplas till nationell tillhörighet.
16

 Båda studierna behandlar Svenska kyrkans roll och identitet 

i ett samhälle som har förändrats mycket på kort tid, men behandlar inte vad det innebär för 

Svenska kyrkans identitet att vara minoritetskyrka bland många andra kyrkliga samfund inom 

ett avgränsat geografiskt stadsområde. 

Boken Sedd men osedd – om kyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet behandlar 

förväntan på att samfundet Svenska kyrkan i en efterkristen tid ska kunna ta plats i samhället. 

Redaktörerna menar att Svenska kyrkan både är självklar och otydlig i sina konturer samtidigt 

som religion alltmer har blivit en privat angelägenhet för många.
17

 Dock behandlas där inte 

frågan om Svenska kyrkans konturer i ett sammanhang där religion för en stor del av invånarna 

                                                 
14 Ideström, 2009:273-282 
15 Helgesson Kjellin, 2016:245 - 256 
16 Helgesson Kjellin, 2015:34 
17 Bäckström & Wejryd, 2016: 9-10 
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inte är en privat angelägenhet, men där invånarna tillhör andra kristna samfund än Svenska 

kyrkan.  

 Myrelid & Wingates [red.] bok Våga möta - kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa 

exemplifierar hur man inom Svenska kyrkan, Borgågemenskapen, lutherska kyrkor i Norden 

och i Anglikanska kyrkan arbetar med religionsdialog i församlingar som ligger i 

socioekonomiskt utsatta områden med hög invandring. Kyrkokontexten i Södertälje nämns, 

men författarna går inte in på denna uppsats frågor om vad mötet mellan olika kyrkotraditioner 

gör med den egna traditionen och identiteten.
18

  

Jan Eckerdals bok Kyrka i mission – att gestalta kristen tro i efterkristen tid behandlar hur 

olika kyrkor kan ingå en kyrkogemenskap i ett förändrat svenskt landskap i en ny tid. I den 

kontexten är tillhörighet till ett kyrkligt samfund inte självklart för individen, vilket påverkar 

samfundet Svenska kyrkans identitetsskapande.
19

 Boken behandlar dock inte Svenska kyrkans 

identitetsarbete i en multikyrklig kontext och hur det kan påverka Svenska kyrkans 

identitetsskapande praktiker på ett lokalt plan. 

Den litteratur som jag här har redovisat handlar på olika sätt om Svenska kyrkans identitet, 

men tar inte hänsyn till kyrkorummet på det sätt som jag gör i denna uppsats. Litteraturen har 

bidragit till min förståelse för en framväxande multireligiös och multikyrklig kontext. Den har 

också bidragit till den begreppsbildning jag har utvecklat i dialog med mitt material. Uppsatsen 

bidrar till forskningen genom att beskriva hur kyrkorum och gudstjänstpraktik har utformats i 

S:ta Ragnhilds kyrka i den multikyrkliga kontext som Södertälje utgör.  

 

1.6 Metod och material 
 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats och en hermeneutisk inriktning. Den subjektiva tolkningen 

av ett material är en del av den hermeneutiska cirkelns tolkningsmöjligheter i 

religionsvetenskaplig forskning.
20

 Jag har strävat efter att göra så sakliga tolkningar som 

möjligt utifrån det teoretiska ramverk som jag har skapat. Min egen förförståelse som invånare 

i Södertälje medför vissa förkunskaper som är omöjliga att komma ifrån och som kan färga 

tolkningen.
21

 Studier av social mänsklig verklighet kan dock aldrig göras utifrån helt 

värderingsfria förutsättningar, vilket måste vara en medveten utgångspunkt vid val av denna 

forskningsmetod.
22

 Jag använder metoder som traditionellt sett är vanligt förekommande i 

samhällsvetenskaplig forskning. Utifrån den aspekten kan uppsatsen sägas vara en del den form 

                                                 
18 Myrelid & Wingate, 2016:63-72 
19 Eckerdal, 2017:11-20 
20 Stausberg & Engler [red.], 2014:275-282 
21 Gustavsson, 2004: kap. 6 
22 Ideström, 2009:14-15 
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av ecklesiologisk forskning som pågår i detta nu och skrivs fram och reflekteras kring 

”samtidigt som den sker”, alltså i realtid.
23

  

 Arbetet har en abduktiv ansats, som kan förstås som en medelväg mellan ett deduktivt och 

induktivt förfarande, eftersom metoden som sådan är induktiv med deduktiva beståndsdelar. 

Abduktion är alltså en växelverkan mellan empiri och teori, där materialet kan påverka teorin 

och bidra till teoriutvecklingen parallellt med att forskningsarbetet pågår. Det är dock en 

tidskrävande metod som kan vara svår att få grepp om.
24

 I mitt uppsatsarbete har det framförallt 

handlat om att förkasta en del av den teoriram som jag initialt skapade. Till en början trodde jag 

att forskningsarbetet skulle handla om liturgi, men vartefter jag genomförde intervjuer, 

transkriberade och läste igenom dem insåg jag att min forskning handlar om maktstrukturer och 

identitet. Sådana frågor har påverkat gudstjänstens utformning i S:ta Ragnhilds kyrka, men min 

forskning handlar inte om liturgi, utan om vilka effekter sådana frågor kan ha på den liturgiska 

utvecklingen.  

Sökningar i databaserna DISA, Libris, Jstor, Artikelsök och ATLA har gett en stor mängd 

information. Ett antal träffar har varit intressanta, men vid närmare granskning visat sig inte 

vara särskilt användbara. Den litteratur som är mest relevant för studien har jag kommit i 

kontakt med på andra sätt, t.ex. genom min handledare och mitt deltagande i fortbildning inom 

Strängnäs stift.  

Fallstudiemetoden innebär ett explorativt och processinriktat arbetssätt som ger mig 

möjligheten att få ta del av ett skeende där jag kan upptäcka sådant som har att göra med mötet 

mellan olika kyrkotraditioner. På så sätt kan en fallstudie förstås som ett slags tvärsnitt ”av 

verkligheten”.
25

 Stausberg & Engler menar att fallstudiemetoden har stor potential i 

religionsvetenskapliga studier just eftersom den utgår ifrån empirisk datainsamling.
26

 Den ger 

möjlighet att få fördjupade kunskaper och insikter om ett särskilt fenomen och hur denna 

situation tolkas av den eller de som påverkas av den.
27  

De intervjuer som har genomförts i uppsatsen är av semistrukturerad karaktär med öppna 

frågor. Informanterna refereras till genom de neutrala benämningarna informant 1 (I1), 

informant 2 (I2), informant 3(I3) och informant 4 (I4). Deras formella roller är kaplan (I1), 

tidigare kaplan (I2), vaktmästare (I3) och församlingsherde (I4). Informanterna har informerats 

om uppsatsens syfte, individskyddskravet och dess innebörd,
28

 samt om sin roll i studien. Jag 

                                                 
23 Fahlgren & Ideström, 2015:ix-xiv, 1-28 
24 Ideström, 2009:14-23 
25 Gustavsson, 2004:kap 4 
26 Stausberg & Engler, 2014: 267-269 
27 Merriam, 1994: 9, 11 
28 God forskningssed s. 42-46 samt Stausberg & Engler, 2014:319 - 320 samt SOU 2007:22 s. 314f  
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har strävat efter att tydliggöra hur datainsamlingens resultat har använts. All information som 

har framkommit i intervjuer behandlas som konfidentiell i den meningen att jag så långt det är 

möjligt undviker att röja identiteten för de individer som jag intervjuar. Formuleringen ”så 

långt det är möjligt” innebär att den som är väl insatt i Södertälje pastorats organisation 

säkerligen kan lista ut vem jag har träffat för datainsamling. Jag bedömer dock inte detta som 

ett problem i sammanhanget. Informanterna har inte har fått frågorna i förväg och ingen av dem 

har efterfrågat det. Det är ett medvetet val för att jag har velat se spontana verbala och icke-

verbala reaktioner, och jag vill få informanternas unika bild av hur något verkligen är, inte om 

hur det borde vara.
29

 Alla har fått samma frågor, men följdfrågorna har varierat utifrån hur 

respektive informant har svarat. Jag har eftersträvat att intervjuerna ska vara ett samtal snarare 

än en regelrätt fråga-svar-intervju. Talmarkörer, gestik och mimik har noterats eftersom de 

fungerar som ett slags återkoppling mellan talare och lyssnare under samtalets gång. Jag är 

intresserad av både vad som sägs och hur det sägs.
30

 Informanterna har erbjudits att läsa 

sammanfattningar av intervjuerna för godkännande av citatanvändning.
31

  

Materialet består av fyra intervjuer och ett föreläsningsmanus (otryckt källa), som den 

tidigare kaplanen skrev inför det seminarium hen ledde och som väckte mitt intresse för frågan. 

Manuset skrevs precis efter renoveringen och är vid denna uppsatsskrivning nästan två år 

gammalt. Denna person är också en av informanterna i uppsatsen. Föreläsningsmanuset kan 

betraktas som ett femte perspektiv, eftersom det stundtals lyfter frågor som informanten inte tar 

upp i intervjun. 

Genom intervjuerna har jag velat utröna informanternas uppfattningar om vem som 

bestämmer i kyrkorummet och vem kyrkorummet tillhör för att synliggöra olika perspektiv av 

mötet mellan flera kyrkotraditioner i samband med renoveringen av S:ta Ragnhilds kyrka. 

Sådana uppfattningar är unika för den enskilde individen och kan inte vara representativa för 

samfundet Svenska kyrkan eller ens Södertälje församling som helhet, och det är just den unika 

uppfattningen jag strävar efter i denna studie.  

Materialet är att betrakta som tillförlitligt, eftersom min avsikt varit att höra unika 

uppfattningar om, och upplevelser av, fromhetsuttryck i kyrkorummet i S:ta Ragnhilds kyrka. 

Jag har strävat efter att förstå en del av mina informanters sociala värld som en bild av en delad 

erfarenhet.32 Flera bilder ger flera perspektiv på samma process och jag har velat skapa en 

förståelse av processen för att själv kunna teckna mötet mellan olika kyrkotraditioner i S:ta 

                                                 
29 Stausberg & Engler, 2014:312 
30 Nilson & Waldemarson, 2007:104  
31 Stausberg & Engler, 2014:317-320 
32 Säljö, 2000:34ff 
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Ragnhilds kyrka. Samtliga tillfrågade har tackat ja till att intervjuas. En av dem tipsade om 

ytterligare en informant och förberett denne på att jag sannolikt skulle be om en intervju. Det 

tolkar jag som att informanterna har ställt sig positiva till att granskas på det sätt som ett 

uppsatsarbete innebär. En risk som jag såg och lyfte med samtliga informanter var frågan om 

intervjuerna skulle väcka oro i arbetslaget, eftersom känslig information om exempelvis den 

inbördes kommunikationen i arbetslaget skulle kunna komma fram, samt att det finns en 

möjlighet att de läser varandras intervjuer genom denna uppsats, men ingen av dem har 

betraktat detta som en risk. Jag har även funderat över om det skulle kunna föreligga en risk 

med att de alla vet om att de alla blir intervjuade, och på det sättet innan intervjuerna hade 

kunnat enas om att ge en gemensam bild ”utåt”, men mitt intryck är att så inte har varit fallet.  

En utmaning med att använda intervjumetod kopplat till abduktiv metod är att det inte vid 

arbetets början finns en tydlig teoribildning att utgå ifrån, vilket kan påverka frågeställningarna 

i realtid. Jag märkte, efter att ha genomfört ett par av intervjuerna, att jag behövde tänka extra 

noga på att inte ställa ledande frågor utifrån den information jag hade fått av tidigare 

informanter. Vartefter min förförståelse för processen har djupnat har jag kommit på mig själv 

med att analysera samtidigt som intervjuerna har pågått. Jag har velat att informanterna ska 

svara utifrån sin bild, inte utifrån den bild av processen som jag samtidigt höll på att skapa och 

genom att ställa ledande frågor riskerade att delge dem. Mitt sätt att hantera detta blev att inte 

genast ställa följdfrågor på ett svar, utan våga vänta ut en tystnad ifrån informanten, och höra 

en eventuell utveckling av svaret, vilket oftast har kommit.  

En av informanterna har inte svenska som modersmål. Det har inneburit en risk för 

missförstånd på grund av språkförbistringar. Ett alternativ hade kunnat vara att anlita en tolk, 

men det medför frågor som måste utredas, t.ex. hur jag kan säkerställa att frågorna verkligen 

ställs som jag har tänkt dem när de översätts till ett språk som jag inte behärskar. Intervjun 

genomfördes växelvis på svenska och engelska, och svaren är inte lika utförliga som hos de 

andra informanterna, vilket kan vara en följd av att intervjun inte genomfördes på informantens 

modersmål. Det innebär att jag är något försiktigare i tolkningen av den information som 

intervjun gav, men jag har strävat efter att behandla all information lika. En av intervjuerna har 

genomförts via telefon. Ljudkvaliten på inspelningen blev sämre, och jag fick inte möjlighet att 

läsa av ansiktsuttryck, gester och mimik som en del av informationsflödet, men jag bedömer 

det inte som ett stort problem i sammanhanget. Tiden har avsatts till ca 45 min per informant. 

De har spelats in och transkriberats. Vid den första intervjun var det problem med inspelningen. 

Jag kontaktade informanten omgående och vi gjorde om intervjun ett par dagar efter. Det var en 
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nyttig lärdom, eftersom det gav mig tillfälle att fördjupa frågorna och att göra det till en vana 

att försäkra mig om att inspelningen fungerar.  

Urvalet av informanter till studien är tänkt att vara röster från både arbetslag och den 

gudstjänstfirande församlingen.
33

 Urvalet är ett bekvämlighetsurval eftersom jag redan innan 

hade kontakt med personer som arbetade i kyrkan innan, under och efter renoveringen.
34

 I 

samband med att intervjuerna har genomförts har jag spenderat en del tid i kyrkorummet, vilket 

har medfört att jag har kunnat göra en del iakttagelser av hur gudstjänstbesökare rör sig i 

rummet och brukar de fromhetsartefakter som finns där, alltså en förenklad form av deltagande 

observation.  

 

1.7 Teoretiskt ramverk 
 

Det teoretiska ramverket behandlar på olika sätt frågor om makt och identitet, främst ur ett 

grupperspektiv, men också som ett perspektiv som direkt har att göra med individers 

agerande.
35

 Dock använder jag denna del av teoribildningen för att analysera ”grupp” snarare 

än ”individ”.  Anledningen till att göra så är att perspektivet säger något om den kristnes roll i 

gåvorelationer. Trots att jag inte analyserar ur enskilda individers perspektiv så anser jag att det 

är ett givande perspektiv när det kommer till att analysera makt och identitet vid gåvorelationer 

mellan olika kristna grupper. Jag tänker att den teoretiska ramen kan fungera som ett slags 

”klädstreck” på vilket jag hänger upp mina data. 

Identitet handlar om föreställningar om oss själva och andra, om vår egen och andras kultur. 

Enligt Helgesson Kjellin är det centralt för identitetsbegreppet att identitet alltid kräver en 

andra part.
36

 Sociologen Zygmunt Bauman menar att identitet också handlar om attityder och 

skillnaden mellan ”vi” och ”de”, där ”vi” står för trygghet, förtroende och samarbetsvilja, 

medan ”de” står för motvilja, misstänksamhet och rädsla. Grupperna, så kallade ingrupp och 

utgrupp, har ett antagonistiskt förhållande och konstituerar varandra, vilket också gör dem 

”verkliga” för individen i respektive grupp.
37

  

Helgesson Kjellin använder begreppet interkulturell kompetens som handlar att kunna 

omsätta teoretiska kunskaper i praktiken i syfte att skapa ett medvetet förhållningssätt hos 

individen. Om utgångspunkten för att analysera ett kulturmöte är att förstå kulturer som 

organismer i ständig förändring blir det också viktigt att poängtera och belysa vilka 

                                                 
33 Johannesen & Tufte, 2003:125 
34 Gustavsson, 2004:29-30 
35 Ricoeur, 1995:279-281 
36 Helgesson Kjellin, 2016:52-54 
37 Bauman, 1990: 49-64 
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maktstrukturer det medför, inte minst beträffande att företrädare för majoritetsbefolkningen 

vanligen äger tolkningsföreträdet.
38

  

Interkulturalitet menar Helgesson Kjellin förenar individnivån med organisationsnivån. Det 

är ett medvetet förhållningssätt som handlar om att med öppenhet, nyfikenhet och respekt möta 

den andre, men även om hur man på organisatorisk nivå kan skapa förutsättningar för att främja 

ett interkulturellt arbetssätt.  Interkulturellt arbete handlar ofta om identitet.
39

  

Gåvan har enligt sociologen Marcel Mauss stor betydelse för sociala relationer och 

reciprocitet hjälper till att skapa en balans i relationen i termer av att ge, ta emot och över tid 

återgälda en gåva. Den som inte kan ge tillbaka hamnar lätt i ett underläge.
40

 

Socialantropologen Göran Johansson menar att den maktasymmetri som givande och 

mottagande kan skapa kan leda till ett negativt beroende av givarens gåvor.
41

 Mångfaldsarbete 

kan kopplas till frågor om makt och reciprocitet, eftersom givande och mottagande av gåvor 

rymmer maktaspekter, i synnerhet i situationer där ojämlikhet råder mellan parterna.
42

 

Reciprocitet betyder ”ömsesidighet” och används ofta för att förklara utbytestransaktioner i den 

så kallade ”gåvoekonomin”, alltså i icke-monetära ekonomier.
43 Antropologen Michael D. 

Jackson menar att vikten av reciprocitet är centralt i ett etiskt förhållningssätt eftersom det 

formar vår syn på godhet och rättvisa.
44

 Bauman förklarar att människors gåvointeraktion styrs 

av principerna likvärdigt utbyte och gåva. Likvärdigt utbyte innebär någon form av ersättning 

utifrån egenintresset medan gåva styrs av oegennytta. En gåva är ett erkännande av den andre 

och skänker givaren en känsla av självuppoffring. Givande och mottagande av gåvor har att 

göra med tillit, med behovet av att bli förstådd och att skapa en personlig relation. Den 

opersonliga relationens kännetecken är utbytet, medan den personliga relationens kännetecken 

är gåvan.
45

  

Att ge, menar filosofen Paul Ricoeur, är en kristen människas skyldighet. Grunden i den 

kristna logiken, alltså att vara den som ger mer, kolliderar ofta med uppfattningen om 

likvärdighet i relationer och den mänskliga logiken utmanas av tanken om att ge mer än vad 

som förväntas av oss.
46

   

 

1.8 Disposition 
 

                                                 
38 Helgesson Kjellin 2016:52-53 
39 Helgesson Kjellin 2016:54 
40 Mauss, 1990:13, 65 
41 Johansson, 1992:192 
42 Helgesson Kjellin, 2016:23-24 
43 ”Reciprocitet” Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reciprocitet (läst 2017-05-27) 
44 Jackson, 2013:107-108 
45 Bauman, 1990: 111-132 
46 Ricoeur, 1995:279-281 
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Uppsatsen disponeras så att det inledande kapitlet introducerar uppsatsens syfte, teori och 

metod, såväl som begreppsdefinitioner och redogörelse för aktuellt forskningsläge.  

Det andra kapitlet tecknar en kort bakgrundsbild för att läsaren ska få en bild av både 

Södertälje som stad med dess demografiska förhållanden och av Södertälje församling med 

dess huvudkyrka S:ta Ragnhild som en del av Södertälje pastorat.  

I det tredje kapitlet presenterar och analyserar jag materialet tematiskt utifrån valt teoretiskt 

ramverk. I det fjärde kapitlet för jag en sammanfattande diskussion om vilka svar på 

forskningsfrågorna som har framkommit och vad jag har kommit fram till genom 

uppsatsarbetet.  Det femte och sista kapitlet visar en sammanställning av de referenser och 

källor som jag har använt. Efter det kommer ett appendix med den intervjuguide som har 

använts till intervjuerna, samt ett appendix med bilder på de fromhetsuttryck som fokuseras i 

uppsatsen.  
 

2 Bakgrundteckning av kontexten S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje 
 

 

2.1 Södertälje och dess befolkningsstruktur  
 

I Södertälje kommun bor drygt 94 000 personer.
47

 Staden har en lång historia av invandring. 

Hälften av befolkningen har idag utländsk bakgrund.
48

 När de lokala industrierna Scania och 

Astra expanderade under 1960-talet löstes arbetskraftsbristen som då uppstod genom att värva 

arbetskraft från främst Grekland, Jugoslavien och Finland.
49

 Det blev de första stora 

invandrargrupperna i Södertälje. En större grupp assyrier/syrianer kom under 1970-talet och 

under 00-talet kom en stor grupp av irakier. Under de senaste åren har många kristna syrier sökt 

sig till Södertälje.
50

 Flera områden i staden är socioekonomiskt utsatta. Bostadsbristen är stor 

och många bostadsområden är till stor del segregerade, vilket gör det svårare att lära sig 

svenska.
51

  

 
2.2 Södertälje pastorat och Södertälje församling 
 

Södertälje församling utgör den västra halvan av Södertälje tätort och är en del av Södertälje 

pastorat som tillhör Strängnäs stift. I församlingen finns fem kyrkor, varav S:ta Ragnhild är 

                                                 
47 ”Sverige i siffror”, http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-1-november/ 

(läst 2017-02-21) 
48”Snabbstatistik Södertälje”, https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/statistik-och-nyckeltal/snabbstatistik-

sodertalje/ (läst  2017-02-21).  
49 ”Grekernas resa blev en resa för Sverige”, http://www.dn.se/sthlm/grekernas-resa-blev-en-resa-for-sverige/ (läst 

2017-02-22) 
50 Myrelid & Wingate 2016:65-66 
51 Södertälje pastorats församlingsinstruktion, 2015:7 
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huvudkyrka. Församlingen har 43 anställda medarbetare, varav åtta innehar vigningstjänst.  Det 

finns även en samordnartjänst för flykting- och integrationsfrågor vars uppdrag är att 

koordinera Svenska kyrkans insatser lokalt samt att operativt stötta olika i staden pågående 

projekt som avser att underlätta förståelse för olika kulturer och verka mot främlingsfientlighet. 

I takt med att många människor med tillhörighet i andra kristna samfund under de senaste åren 

har flyttat till Södertälje församling har andelen tillhöriga sjunkit ifrån 42,2 procent (år 2010) 

till 32,7 procent (år 2014).
52

 Församlingen utgörs formellt sett av de personer som är 

mantalsskrivna i västra Södertälje.
53

 Den gudstjänstfirande församlingen utgörs däremot av de 

individer som regelbundet besöker S:ta Ragnhilds kyrka för firande av gudstjänst och mässa 

samt för enskild bön, oavsett var de är mantalsskrivna eller om de tillhör Svenska kyrkan.
54

 

Kärnan av den gudstjänstfirande församlingen utgörs av en grupp män som kommer från Irak, 

men en vanlig dag är flertalet nationaliteter och kyrkotraditioner representerade i S:ta 

Ragnhilds kyrka genom den mängd av människor som besöker kyrkan, ofta för att delta i någon 

av de verksamheter som pågår där, men i de flesta fall för enskild andakt.
55

  

 
 

2.3 Renoveringen av S:ta Ragnhilds kyrka 2014-2015 
 

S:ta Ragnhilds kyrka är en treskeppig romansk kyrka med anor från 1100-talet. Fragment från 

tiden före reformationen finns i form av rester av ett murverk. I övrigt finns inga synliga 

katolska uttryck kvar i kyrkorummet, vilket delvis kan förklaras av att kyrkan flera gånger har 

brunnit.
56

 Under århundradena har den byggts om och byggts till.
57

 Den senaste renoveringen 

av kyrkorummet pågick mellan trettonhelgen 2014 och palmsöndagen 2015.
58

 Inför 

renoveringen hade kyrkorådet tillsatt en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och 

förtroendevalda. Bland tjänstemännen fanns fastighetsansvarig, kyrkoherde, församlingsherde 

och kaplan.
59

 Renovering av ett kyrkorum vars äldsta delar är från medeltiden, ställer stora krav 

på specialistkompetenser som inte ryms i en enskild församling. Behov av anpassning till 

nutida krav på tillgänglighet och tekniska lösningar såväl som hantering av kyrkoantikvariska 

spörsmål och kyrkorummets utformande och estetik kräver konsultstöd.
60

 Till renoveringen av 

kyrkorummet anlitades därför också en arkitekt och en projektledare.  

                                                 
52 ”Södertälje församling” https://www.svenskakyrkan.se/sodertalje/sodertalje-forsamling (läst 2017-02-21) 
53 Södertälje pastorats församlingsinstruktion, 2015:5 
54 Intervjuer med informant 4 (2017-05-07), med informant 1 (2017-05-12) samt med informant 2 (2017-05-17) 
55 Intervjuer med informant 2 (2017-05-17) och med informant 3 (2017-05-05) 
56 Bergquist, 1964:4-26  
57 ”S:ta Ragnhilds kyrka” https://www.svenskakyrkan.se/sodertalje/sta-ragnhilds-kyrka (läst 2017-02-21). 
58 Intervju med informant 4 (2017-05-05) 
59 Intervju med informant 4 (2017-05-07) och med informant 2 (2017-05-17) 
60 Bexell & Weman [red.], 2008:222 
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Arbetsgruppen diskuterade vad de ville uppnå med renoveringen och vilka behov de såg i 

kyrkorummet, både utifrån verksamheten och utifrån hur den gudstjänstfirande församlingen 

använde och rörde sig i rummet. Det handlade om praktiska detaljer som tvättning av väggar 

och rengöring av vapensköldar såväl som behov av att skapa ett funktionellt och modernt 

kyrkorum, såsom att installera en toalett för rörelsehindrade och att bygga ett enkelt pentry. 

Kyrkorummet skulle göras luftigare och den genomgående färgskalan skulle gå i milda nyanser 

av grönt och grått.
61

 Arkitekten hade en idé om att gångarna i sidoskeppen skulle framhävas, 

och att i dessa skapa ”rum i rummet” för att göra rum för den stora såväl som den lilla 

gemenskapen.
62

  En sådan plats tillägnades den enskilde kyrkobesökarens andakts- och böneliv, 

eftersom många människor varje dag besöker kyrkan för att be, lämna blommor och/eller tända 

ljus. I detta rum placerades ljusträdet, som är en gåva från ett lokalt ordenssällskap.
63

  

När renoveringen påbörjades hade Jesus-skulpturen funnits i kyrkorummet under en längre 

tid. Den har kommit till församlingen som en formell gåva från den del av den 

gudstjänstfirande församlingen som består av kristna från Mellanöstern. Kyrkoherden genom 

kyrkorådet fattade beslut om att den skulle placeras i kyrkorummet.
64

 Vid renoveringen enades 

arbetsgruppen dock om att skulpturen skulle tas bort. Skälen till detta var två. Dels har 

skulpturen ett formspråk som inte ansågs stämma överens med bilden av hur kyrkorummet 

efter renoveringen skulle se ut.  Dels ansåg gruppen att skulpturen som ett fromhetsuttryck inte 

är en del av samfundet Svenska kyrkans tradition och böneliv. Därför flyttades den från 

kyrkorummet till arkivet i församlingshemmet. En kort tid efter kyrkans öppnande uttryckte 

många i den gudstjänstfirande församlingen en stor saknad efter skulpturen. Församlingsherden 

och dåvarande kaplan fick av ett par av männen i kärnan av den gudstjänstfirande församlingen 

beställningskataloger med snarlika skulpturer, varvid de snart förstod att skulpturen var älskad 

och viktig för en majoritet av kyrkobesökarna. De beslutade därför att den åter skulle få en 

plats i kyrkorummet. Piedestalen som den stod på var nött och målades om i samma färgskala 

som övriga snickerier. Församlingsherden och dåvarande kaplanen och bar, till folkets jubel, 

tillsammans tillbaka skulpturen över kyrkogården och in i kyrkorummet och den fick en 

permanent plats bredvid ljusträdet vid platsen för enskild andakt.
65

   
 

 

 

                                                 
61 Intervju med informant 4 (2017-05-05) 
62 ”Ombyggnad av den treskeppiga kyrkan vid stora torget i Södertälje” https://www.aix.se/projekt/sankta-ragnhilds-

kyrka (läst 2017-05-28) 
63 Intervju med informant 4 (2017-05-05) 
64 Intervju informant 2 (2017-05-17) 
65 Intervju med informant 4 (2017-05-07) 
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3 Presentation och analys av det empiriska materialet 
 

Det empiriska materialet består av fyra intervjuer, föreläsningsmanus och deltagande 

observation. Resultatet av detta redogörs för som citat i den löpande texten. Jag har valt att 

presentera materialet tematiskt utifrån de fromhetsuttryck och/eller -artefakter som samtliga 

informanter har lyft fram. Det är ett medvetet val att använda ordkombinationen 

”fromhetsuttryck och/eller -artefakter” eftersom det dels handlar om fysiska föremål (ett 

ljusträd, en skulptur föreställande Jesus, krukväxter, en ikon föreställande Maria och en 

vigvattenskål), dels om hur dessa föremål brukas av besökare i kyrkorummet. Analysen görs 

utifrån de begrepp som har presenterats i uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

3.1 Ljusträdet 
 

Dagligen samlas många människor kring ljusträdet. Informant 1 uttrycker det som att det är ”en 

av kyrkans hållplatser” dit i princip alla kyrkobesökare rör sig, såväl utrikesfödda som etniska 

svenskar.
66

 Ljusträdet är formgivet av en lokal silversmed och tillverkat i en lokal smedja. 

Ljusträdet är designat för så kallade värmeljus i metallkoppar och kopparna återanvänds. 

Monterade på ljusträdet finns tre bössor där besökare dels kan betala för ljusen, dels lägga en 

monetär gåva. Det är skänkt till kyrkan av ett lokalt ordenssällskap, som också har styrt att 

eventuella gåvor i bössorna ska gå till kyrkans musikverksamhet respektive till församlingens 

diakonala verksamhet. Intäkterna från ljusen går till en lokal socialterapeutisk förening som 

tillverkar dem.
67

 Vid ljusträdet finns även en förbönslåda. Informant 1 berättar om den:  

 det används ju av [etniska förf. anm.] svenskar också, det är ju populärt att tända ljus och skriva 

förbönslappar […] ibland när jag förbereder mig brukar jag välja några av de där förbönslapparna 

för att läsa ämnena, och de arabiska kan jag ju inte läsa, men jag liksom tittar på dem. När jag har 

varit i andra församlingar där man har haft motsvarande så har det varit ganska få [etniska förf. anm.] 

svenskar som skriver förböner, här är det väldigt vanligt att också [etniska förf. anm.] svenskar skriver, 

och det betyder att även många [etniska förf. anm.] svenskar har hittat till den här platsen och skriver 

förböner och tänder ljus – gissar jag – i samband med det.
68

 
 

Utifrån ett identitetsperspektiv kan ovanstående förstås som två parallella kulturer som möts, 

och har funnit ett gemensamt fromhetsuttryck, som båda känner sig hemma i. Sett ur ett vi-och 

dem-perspektiv kan mötet tolkas som att respektive grupp inte längre finner den andra gruppen 

lika främmande, utav rentav som något välbekant. Ljusbärare i olika utformning är vanliga i 

kyrkor som tillhör samfundet Svenska kyrkan,
69

 det är i sig inget unikt med S:ta Ragnhilds 

kyrkorum, ej heller att ljusbäraren för många människor kan fungera som ett slags förmedlande 

praktik, ett möte med något man söker, men kanske ännu inte hittat ett uttryck för som man 

känner sig bekväm med. Det är vanligt att det till kyrkobyggnader tillhörande samfundet 

Svenska kyrkan kommer fler besökare som tänder ljus och sitter en stund i stillhet, än vad det 

                                                 
66 Intervju med informant 1 (2017-05-12) 
67 ”Värmeljus” http://solakrabyn.se/?s=v%C3%A4rmeljus (läst 2017-05-28)  
68 Intervju med informant 1 (2017-05-12) 
69 Edgardh 2010:115 
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gör för att fira gudstjänst.
70

 På det sättet är ljusträdet i S:ta Ragnhild inte heller unikt, men just 

det faktum att förbönslådan, som är placerad vid ljusträdet, ofta är full av lappar, skrivna på 

många olika språk, vittnar om att ett slags kulturmöte har skett. En praktik, ett bruk, har så säga 

smittat av sig över kulturgränserna. Sett ur ett interkulturellt perspektiv, alltså det som förenar 

individnivån med den organisatorska nivån, visar placeringen av ljusträdet ett tecken på 

interkulturell kompetens.
71

 De som har den formella beslutsrätten i kyrkorummet har genom 

ljusträdets placering skapat förutsättningar för olika grupper att mötas.  

Sett ur ett makt- och gåvoperspektiv har ljusträdet skänkts till kyrkan av en grupp som är 

resursstark i samhället. Både informant 4 och informant 1 jämför ljusträdet som gåva med 

andra gåvor som har placerats i kyrkorummet över tid (såsom vapensköldar och Jesus-

skulpturen) och menar att ljusbäraren skänkts som gåva vid ett visst tillfälle av en viss grupp 

som på något sätt vill markera att de har haft möjlighet att skänka gåvan därför att de har varit 

resursstarka i det då rådande samhället. Makten att bestämma ger ett större handlingsutrymme, 

och maktfrågor tydliggörs när de strukturer som de finns i synliggörs.
72

 Informant 1 säger 

såhär:  
 

… de sitter också på ekonomiska medel, här är de män som har dels position att kunna genomföra 

den här typ av förändring som är väldigt svårt i ett kyrkorum överhuvudtaget…om man inte under 

väldigt lång tid i Svenska kyrkans historia har varit en vit man med inflytande i samhället. Då har 

man ju kunnat donera vilka lampkronor och altaruppsättningar man vill, för då har man ju haft 

pengarna, makten att kunna göra det, att man präglar ett rum efter sin egen maktstruktur, så att 

säga…det här trädet, det finns ingen annan grupp tror jag, i Södertälje överhuvudtaget, som skulle 

kunna sagt: vi vill skänka ett nytt förbönsträd som ska se ut precis så här och stå på den här platsen, 

samtidigt är det ju med stor kärlek och värme och för S:ta Ragnhilds bästa som man har skänkt den 

och dessutom möjliggjort för gåvor med de bössor som finns vid trädet.
73

  
  

Informant 4 uttrycker dock att man inte heller behöver ta emot gåvor:  

man kan låta bli att ta emot gåvor….det har jag gjort! då sa jag till gåvogivaren att vi kan ta emot 

den men den kommer inte sitta där du bestämmer att den ska sitta, och då var gåvogivaren inte lika 

intresserad…av förklarliga skäl…som hade lagt ner timmar på den där, men som också gärna ville 

visa, ”titta vad jag har gjort”, det var ett uttryck för en person som ville säga: ”HÄR har jag varit” 

– det var en modern vapensköld. […]Det var väldigt tydligt, att det var hens sätt att … att hen ville 

göra sin vapensköld.
74

  
 

Dessa citat visar exempel på en gåvorelation som inte bygger på altruism, utan på någon form 

av likvärdigt utbyte. Givaren förväntar sig en särskild placering av gåvan som gengäld. Det är 

inte en ojämn maktbalans där den ena partnern inte kan ge tillbaka. Det råder en jämlikhet i 

relationen, men sett ur ett reciprocitetsperspektiv så är ömsesidigheten trots allt otydlig. Den 

maktaspekt som här blir tydlig är att de ovan beskrivna gåvorna, i all sin välvilja ifrån givaren, 

handlar om att tala om att man har resurser att ge gåvan och att syftet inte har en altruistisk bas 

                                                 
70 Edgardh 2010:111-112 
71 Helgesson Kjellin, 2015:52-53 
72 Jonsson, 2015:23-24 
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i termer av att gåvan helt och hållet ska brukas av andra, utan snarare synas som ett avtryck. 

Gåvorna har, precis som informant 1 säger, skänkts med stor värme och kärlek. I ljuset av att 

kyrkorummet brukas och älskas av flera grupper i det omgivande samhället, där både de socio-

ekonomiska och kanske ännu mer de kulturella skillnaderna är så stora, är det en rimlig 

tolkning att avsikten med gåvan har varit att medvetet eller omedvetet göra ett avtryck i 

kyrkorummet. Kanske som för att markera revir.  

Sett ur givarens perspektiv aktualiseras här frågor om makt och identitet. Skillnaden mellan 

vi och dem eller mellan ingrupp och utgrupp, såsom Bauman definierar det, handlar inte bara 

om två skilda grupper av människor, utan också om två helt skilda attityder. Det som händer i 

ingruppen, den egna gruppen, är något som dess medlemmar förstår sig på, det finns ett antal 

uppsättningar av oskrivna regler som är självklara inom gruppen, vilket gör att medlemmarna 

vet hur de ska bete sig och vad som förväntas av dem. Utgruppen, den andra gruppen, står 

däremot för något som är okänt och som man inte vill tillhöra. Bilden av vad som pågår där är 

fragmentarisk och vag, det är svårt att förstå gruppens beteende eftersom man inte känner till 

uppsättningen av oskrivna regler i utgruppen och det bidrar till känslan av oförutsägbarhet 

vilket blir skrämmande. Grupperna betingar och kompletterar varandra, eftersom de bara kan 

förstås i sin ömsesidiga konflikt. Denna motsättning blir ett redskap för att rita ett slags karta av 

den omvärld man befinner sig i. Det blir en klassificeringsprincip, ett slags ram för att anvisa 

andra deras platser på den egna kartan.
75

   

Om man tänker sig att omvärlden i detta sammanhang kan förstås som S:ta Ragnhilds 

kyrkorum, så blir respektive grupps ”karta” de handlingar som fyller funktionen av att rita 

gränser för sina egna, och  andra gruppers,  revir. Handlingarna kan förstås både som givande 

av gåvor och beteenden kring bruket av dessa gåvor. Det är viktigt att poängtera att det finns ett 

antal ”grupper” som dagligen besöker S:ta Ragnhilds kyrkorum, utan att de nödvändigtvis 

definierar sig själva som tillhöriga en viss grupp. Men om man tänker sig att ljusträdet har 

skänkts av en grupp människor, och Jesus-skulpturen av en annan så är det vederhäftigt att 

påstå att de båda utgör in- respektive utgrupp, och att de på det sättet konstituerar varandra.  

Kopplat till en tredje grupp - S:ta Ragnhilds kyrka i betydelsen kyrkobyggnad, gemenskap 

och organisation i termer av att det är ett arbetslag som har kyrkobyggnaden som sin arbetsplats 

– blir makt och reciprocitetsaspekten intressant. Sett ur det perspektivet finns det tre parter i 

denna gåvorelation – ordenssällskapet, kärnan av den gudstjänstfirande församlingen som är 

kristna ifrån Mellanöstern och S:ta Ragnhilds kyrka. De två förra är givare och kyrkan är 

mottagare. Men kyrkan i den betydelse som jag har diskuterat ovan utgör en mottagande part 

som präglas av Ricoeurs bild av den kristne som gåvogivaren, den som ständigt ger mer. 

Kyrkorummet är inte en grupps rum, utan flera gruppers rum. Frågan är då vem som 
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bestämmer i kyrkorummet, och hur maktrelationerna mellan givare och mottagare beträffande 

ljusträdet som gåva kan förstås. 

Informant 2 berättar om reaktionen från den konstnär som har designat ljusträdet när han 

upptäckte att det står krukväxter på golvet kring ljusträdet:  
 

En dag hörde konstnären av sig och var upprörd – varför satte vi blommor runt ett träd som så 

tydligt är ”dött” och ska kläs med ljus? Det var ju emot hela idéen? […] Det här skapar ibland små 

dilemman. Vissa saker som känns estetiskt självklara i en kyrkotradition, gör det inte i en annan. Att 

då visa respekt för givaren, och samtidigt försöka ha ett kyrkorum där alla som använder det känner 

sig någorlunda hemma, är inte alltid självklart. För, vem har mest rätt till kyrkorummet? Den som i 

och för sig betalar kyrkoavgift, men sällan är där, eller den som är där varje dag, ber för 

församlingen och ger både blommor och kollekt men egentligen hör till en annan kyrka?
76

 

  

Informant 2 använder uttrycket ”att visa respekt för givaren”. ”Givaren” handlar i detta 

sammanhang om både grupper och individer. Ljusträdet som gåva kan enligt Baumans 

gåvoteori sorteras under principen ”likvärdigt utbyte” medan krukväxterna snarare sorterar 

under principen ”gåva”, vilket torde påverka relationen till kyrkorummet på olika sätt för 

respektive givare.
77

 Samtidigt tillhör kyrkorummet, enligt informant 2:s retoriska fråga, dem 

alla. Alla har de på något sätt uttryckt en önskan om att få smycka det kyrkorum som de 

betraktar som ”sitt”, som de har en personlig relation till. Att ljusträdet är en formell gåva ifrån 

en resursstark grupp i samhället, och att det har skänkts som en formell gåva den formella 

vägen genom kyrkoherde och kyrkoråd gör att ljusträdet som gåva får en annan karaktär än vad 

krukväxterna har – men de samexisterar genom de praktiker som brukarna av kyrkorummet 

tillsammans har skapat, ett bruk som kanske inte var tänkt från början. Trädet och krukväxterna 

är var och en för sig meningsskapande för någon part, men inte för alla parter samtidigt och 

därmed inte heller alltid accepterat av alla parter.  
 

3.2 Jesus-skulpturen 
 

Jesus-skulpturen är ca 50 cm hög och står på en piedestal av trä. Den är målad i samma 

färgskala som övriga snickerier i kyrkorummet. Skulpturen har ljusbrunt hår, blå ögon, 

ljusgulrosa hy och är klädd i gul dräkt och en röd mantel. På bröstet syns ett av strålar omgivet 

tredimensionellt hjärta, ur vilket en eld brinner, med uppåt flammande lågor. Skulpturen är ett 

typiskt uttryck för den katolska Jesu Heliga Hjärta-teologin.
78

 Ingen av informanterna vet när 

skulpturen kom till kyrkorummet. Informant 2, som arbetade i Södertälje församling i nästan 10 

år, säger att den stod där när hen började i församlingen. Det är skillnad i hur informanterna 

berättar om Jesus-skulpturen. När informant 4 och den informant 2 berättar om skulpturen 
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berättar de om dess formspråk, som de samstämmigt menar skiljer sig mycket ifrån övrigt 

formspråk i kyrkorummet, och från Svenska kyrkans estetiska ideal i stort. Men de berättar 

också om den som ett fromhetsuttryck som är relativt nytt i kyrkorummet, och inte alls vanligt i 

protestantiska kyrkorum, men som i S:ta Ragnhilds kyrkorum har fått en tydlig och bestående 

plats. Informant 4 menar att det ovanliga inte är att det finns en skulptur av Jesus i 

kyrkorummet, utan hur den är utformad och hur den används.  

att Jesus finns är ju högst vanligt i våra kyrkorum, jag skulle vilja hitta ett kyrkorum där Jesus inte 

finns, men formspråket på den Jesus som finns i S:ta Ragnhild är inte typiskt för vår kultur, men att 

den betyder så mycket för människor och rörs vid – det är ju det som gör den annorlunda, att det 

finns en Jesusstaty av nåt slag, det finns ju överallt, så symbolen i sig är inte konstig, men 

formspråket är annorlunda och hur mycket den betyder i andaktslivet […]Jesus-statyn passade 

liksom inte in estetiskt eller nånting…och det var inte vår fromhet, det var inte för vår skull den stod 

där 
79

 
 

Informant 2 utvecklar informant 1:s resonemang och för diskussionen vidare in på vem som har 

mest rätt till kyrkorummet.  
 

Det kändes inte helt självklart att sätta in en knallgul och blodröd staty i ett kyrkorum från 1600-

talet, som i övrigt går i blekgrönt och grått. Och, frågade vi oss, det här är ju en sed som egentligen 

inte hör till vår tradition. Kanske skulle vi köpa en lite mer nertonad, nordisk Jesus? […] Samtidigt 

hördes röster varje dag från stammisarna vid ljusträdet – ”var är Jesusstatyn?” […] frågan är då 

vem som har mest rätt till kyrkorummet? Den som hör till traditionen, eller den som tagit med sin 

egen tradition dit in? Och vad är egentligen vår tradition? Traditioner är ju dessutom föränderliga 

[…] Jesus kom tillbaka och vi målade piedestalen i samma blekgröna färg som omgivningen.
80

 
 

Men när informant 3 berättar om skulpturen uttrycker hen det på följande vis:  

Jesus ja, när vi öppnade kyrkan, hämtade de inte den, det var många som sa ”var är Jesus? Var är 

Jesus?” De vet, de vill fokusera det, de pussar den, det är tro… Efter två-tre månader hämtade de 

Jesus, de [som efterfrågade skulpturen, förf. anm.]blev mycket tacksamma, den är viktig i katolikkyrkan, 

du vet…men jag tror det är bra att nu Svenska kyrkan är mix med Katolska kyrkan, jag tror att det 

är viktigt att de kan vara…magnet från andra kyrkor, jag tror att det är bra 
81

  

 

Informant 3 berättar om skulpturen som att den är självklar för hen. Hens sätt att berätta vittnar 

också om att hen vet om att den inte egentligen är ett typiskt fromhetsuttryck i samfundet 

Svenska kyrkan, men hen verkar se inte något problem med att ha ett typiskt katolskt 

fromhetsuttryck i S:ta Ragnhilds kyrkorum, utan betonar istället att det är bra när olika 

kyrkotraditioner kan mötas. Kopplat till identitetsbegreppet så säger informanternas berättelser 

något om vi och dem. De utgår ifrån den egna kulturen som norm, men de uttrycker var och en 

på sitt sätt en öppning för att fundera över vilka ”vi” är och att sammansättningen av gruppen 

”vi” kan förändras över tid och utifrån hur det omgivande samhället ser ut. Det visar på en 

nyfikenhet och en öppenhet för det som är nytt och främmande för den egna kulturen. 

Informant 3 använder det engelska ordet ”magnet” när hen beskriver katolska kyrkan och 

Svenska kyrkan. Magneter kan ju både reppellera och attrahera varandra beroende på hur de 
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nalkas varandra. Jag tolkar informant 3:s sätt att använda ordet är ett uttryck för att hen menar 

att kyrkotraditioner dras till varandra och har mycket att lära av varandra, det finns alltså ett 

ömsesidigt utbyte. 

Sett ur ett makt- och gåvoperspektiv speglar Jesus-skulpturen något annat än ljusträdet. 

Jesus-skulpturen är liksom ljusträdet en gåva, men den kommer från en grupp som i samhället 

varken är i majoritet eller är särskilt resursstarka. Utifrån informanternas berättelser verkar 

syftet med gåvan inte ha varit att markera möjligheten att ta en viss plats i anspråk, utan att den 

ska brukas av många. Mottagaren av gåvan äger trots allt tolkningsföreträdet till kyrkorummet i 

termer av att vara de som formellt sett bestämmer över kyrkorummets utformning, men det 

visar på en lyhördhet för vems kyrkorummet i praktiken är, alltså vem/vilka som brukar det. 

Jesus-skulpturen har kommit till kyrkorummet utifrån ett behov, ett önskemål ifrån den 

gudstjänstfirande församlingen, den har i det perspektivet så att säga ”kommit underifrån”, 

ifrån de som använder skulpturen som ett fromhetsuttryck och som har valt S:ta Ragnhilds 

kyrka till sin församlingskyrka, till sin gudstjänstgemenskap. Informant 2 förklarar såhär:  

 

bedjarna kom först, och det är det som gör skillnaden… skulle jag säga.
82

  

 

Den grupp som har skänkt Jesus-skulpturen är sannolikt inte lika ekonomiskt resursstarka som 

den grupp som har skänkt ljusträdet, men de är resursstarka i avseendet att de är talrika, både i 

form av den grupp som skänkte skulpturen, men också som en större grupp, om man med 

”större grupp” tänker sig det antal kristna ifrån Mellanöstern som dagligen besöker 

kyrkorummet och för vilka Jesus-skulpturen är viktig som fromhetsuttryck.  

Jesus-skulpturen förefaller vara ett uttryck för en önskan om att få ta plats i ett kyrkorum 

som man trivs och känner sig hemma i, men som man också vet inte har samma praktiker och 

liturgier som den kyrka man ursprungligen kommer ifrån. Sett ur ett reciprocitetsperspektiv 

skulle det kunna förstås som ett ömsesidigt utbyte. Förvisso menar Bauman att utbytet är den 

opersonliga relationens kännetecken och att gåvan är den personliga relationens kännetecken. 

Jag sträcker mig till att tolka Jesus-skulpturen som en gåva som kan förstås som ett utbyte. Den 

grupp som en gång gav skulpturen som gåva har trots allt haft ett ärende som handlade om att 

skulpturen skulle finnas i kyrkorummet. Men en viktig skillnad är att syftet med skulpturen inte 

verkar vara att medvetet skapa ett avtryck av givaren. Det finns, till skillnad ifrån ljusträdet, till 

exempel ingen plakett som talar om vem givaren är och den är på det sättet tämligen anonym. 

Sett ur det perspektivet så utgör skulpturen som gåva betraktad ett kännetecken på en personlig 

relation, där reciprocitet hjälper till att skapa balans i gåvorelationen. Det kan tolkas som en 
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lyhördhet ifrån arbetslaget i kyrkan om vem som utgör den gudstjänstfirande församlingen och 

ställer frågan om vems kyrkorummet är i ljuset. Såhär säger informant 4 om det:  
 

 och så kom Jesus-statyn tillbaka och alla utbrast: ”ÅÅÅH; JESUS ÄR TILLBAKA!!” […] och det 

gav ju ganska mycket anledning till självrannsakan, för vems är kyrkorummet…[…] göra anspråk 

på att vara ägare i gudstjänstrummet… när de som faktiskt kommer och ber vill ha den här 

statyn…
83

 

 

Johansson menar att maktassymmetrin som givande och mottagande kan skapa kan leda till ett 

negativt beroende av givarens gåvor,
84

 och jag tolkar det som att det är med antagandet att 

givaren alltid är den starkare parten. I denna gåvorelation är mottagaren dock den starkare 

parten och den som har någon form av tolkningsföreträde, och jag har svårt att se att 

mottagaren i detta fall kan bli negativt beroende av givarens gåvor. Den som inte kan ge 

tillbaka hamnar ofta i underläge i en gåvorelation menar Mauss.
85

 Arbetslaget i S:ta Ragnhilds 

kyrkorum kan eller bör kanske inte återgälda gåvor i form av materiella ting, men de kan 

återgälda genom handlingar. En sådan handling är att ta tillbaka Jesus-skulpturen in i 

kyrkorummet igen. Ricoeur menar att det är den kristnes skyldighet att ge och att vara den som 

ger mer.
86

 I den här gåvorelationen är båda parterna kristna, alltså har båda en skyldighet att 

dels ge, dels vara den som ger mer. S:ta Ragnhilds kyrkorum såsom tillhörande samfundet 

Svenska kyrkan är förmodligen den part som är mest resursstark och Sara uttrycker att hennes 

roll är att tjäna församlingen. Sett ur Ricoeurs perspektiv så kan Jesus-skulpturen som gåva 

därför betraktas som ett ömsesidigt utbyte med ödmjuka förtecken.  

 

3.3 Krukväxterna 
 

På golvet, runt ljusträdets fot, och runt piedestalen med Jesus-skulpturen på står det en stor 

mängd krukväxter. De har inga ytterkrukor, utan står på fat som är någotsånär enhetliga i stilen. 

De flesta av dem är gröna växter, några är blommande. Gemensamt för dem är att de alla ser 

fräscha och välvårdade ut. Informant 2 berättar att krukväxterna kommer i en strid ström till 

kyrkorummet, inte som officiella gåvor i termer av att gå via kyrko- och/eller församlingsråd, 

utan som något som det är vanligt att kyrkobesökare dagligen bär med sig. Hen vet inte när det 

började, det har varit så under hela hens anställningstid i församlingen. Det var en utmaning för 

hen som kaplan att få till en rutin tillsammans med vaktmästarna om att blommorna dels skulle 

se fräscha ut, dels att de skulle tas bort när de dog och att det måste stå fat under krukorna för 
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att skydda golvet. När det inte funnits tillräckligt många fat har man ibland använt kaffefilter 

istället. Hen förklarar hur hen har argumenterat kring detta: 

 det är en sån där skillnad i estetik, att liksom… krukväxter på golvet är inte så svenskt och det är 

inte snyggt, tycker vi… men många har en tradition där är mycket blommor och mycket allt, där det 

där piffet liksom inte spelar så stor roll, utan huvudsaken är att det är blommor[…]det praktiska har 

varit det som har vart problemet - är krukorna slut tar man inte kaffefilter, utan då slänger man 

blomman… men det är ett mycket litet problem, det är klart människor ska ta med blommor till 

kyrkan om de vill. Sverige är väl ett av de få länder där församlingen får en leverans blommor varje 

fredag från en blomsteraffär, det är en frivillig grej på så många andra ställen, så…
87

  
 

Nedan redovisas tre på varandra följande citat som på visar att informanterna uttrycker att 

krukväxterna dels är ett uttryck för en tradition att gemensamt smycka kyrkan, dels att de är 

offergåvor, ett uttryck för tacksamhet.  

 

Det är gåvor som människor tar med till kyrkan. Det är nästan alltid kvinnor från Mellanöstern – 

ofta Irak – som har med sig traditionen att kyrkans utsmyckning är något man hjälps åt med och 

som alla bidrar till. Därför kommer man med blommor – snittblommor ibland, men allra oftast 

krukväxter. 
88

 (Informant 2) 

 

det är ändå tydligt att man kommer i tacksamhet till kyrkan med en blomma 
89

 (Informant 4) 

 

Blommor är viktiga i kyrkan, du vet, och ljus är också viktiga, det är en gåva, ett offer till 

kyrkan…du vet, det finns många från många länder som kommer till Södertälje…jag tror att det… i 

kyrkor här är samma blommor - bukettblommor, eller hur, i katolsk, protestantisk, svensk, finsk, 

eller hur? Jag tror det är bra….I don’t have the truth only, men vi tillsammans….eller hur? Jag tror 

på det.
90

 (Informant 3) 
 

Informant 3:s sätt att säga ”du vet” kan tolkas som att det är något självklart att ge blommor till 

ett kyrkorum. Kanske menar hen att det är självklart att ge blommor till just S:ta Ragnhild, eller 

att det är självklart att ge blommor till ett kyrkorum i den kristna tradition som hen kommer 

ifrån, och att skillnaderna mellan olika traditioner kanske inte är så stora ändå. Det är dock 

intressant att hen gör tillägget att blommorna är ett offer till kyrkan, jag upplever det som att 

hen på ett sätt ser ett behov av att förklara blommornas funktion för mig som intervjuare. 

Här och där i kyrkorummet står snittblommor i vas. De skiljer sig ifrån de bundna 

buketterna på altaret. Informant 3 och informant 1 berättar att man strävar efter att de blommor 

som skänks ska vara snittblommor istället för krukväxter. Informant 4 förklarar att en krukväxt 

i jord symboliserar skapande, växande, medan en snittblomma står för det förgängliga och är 

därför bättre lämpad som en offergåva, inte minst för att tydliggöra för givaren vad den 

symboliserar:  
 

man har ju aldrig en krukväxt på ett altare, för Guds offer ska ju vara ett offer som jag tar och ger 

vidare medan jorden är en symbol för att det ska växa vidare. En krukväxt är inte förgänglig….och 

därför har vår kaplan i S:ta Ragnhild sagt att han vill sträva mot att det blir mer snittblommor och 
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mindre krukväxter, och det kan vi ju sträva emot, tänker jag, för att förtydliga för målen också, 

hjälpa människor att förstå, vad är det för symbol de bär…för det vet vi ju med alla 

symbolhandlingar att ibland gör vi dem reflekterat och ibland är det handlingen som lever kvar, 

men reflektionen bakom har man förlorat…
91

 
 

Informant 3 berättar att det fördes en diskussion i arbetslaget och att alla var överens om att 

uppmana till att offergåvor i form av blommor ska vara snittblommor, och det blev enligt 

informant 3 hens uppgift att försöka förmedla detta till kyrkobesökare:  
 

det finns många som lämnar dem, svenskar, men invandrare också… men invandrare lämnar med 

jord. Kaplanen sa till mig ”kan du prata med dem att be att de lämnar utan jord?” du vet, jag 

känner dem, nästan alla de kan arabiska, jag kan prata med dem, men svenskar kan inte…det är bra 

idé, därför att vi kan ställa blommor bredvid altare i hela kyrkan, nu vi kan också ställa blommor 

vid Mariakoret…i Hackerska koret, eller här under [visar altaret i sakristian], jag tror det är en bra 

idé.
92

 
 

Det informant 3 ger uttryck för kan tolkas som ett försök till interkulturalitet. Individen 

uttrycker ett behov, ett önskemål som i sitt uttryck skiljer sig ifrån det man är van vid enligt 

samfundet Svenska kyrkans tradition, men på organisationsnivå – och majoritetsnivå, eftersom 

kyrkan S:ta Ragnhild är del av en större organisation – försöker man att skapa förutsättningar 

för att tillgodose önskemålen. Kopplat till makt-gåvorelation så nekar man inte gåvan, men 

föreslår att den ska komma i en annan form. Reciprociteten i detta visar att gåvorelationen i 

detta fall handlar både om likvärdigt utbyte, eftersom det på ett sätt är villkorat att man gärna 

tar emot blommor, men inte i form av krukväxter, och om att det är just en gåvorelation, 

eftersom blomman i form av en gåva har en altruistisk innebörd. Men till vem är blomman en 

gåva? Är det till kyrkorummet – eller till Gud? Det ställer frågan i ytterligare ett perspektiv, för 

vem har då rätt att ställa krav på huruvida blomman ska vara en krukväxt eller snittblomma? 

Där blir det till en fråga om skillnad i kyrkotraditioner, och jag upplever att det finns en 

medvetenhet om vilken rikedom det kan vara att låta sin egen kultur speglas i en annan, inte 

minst som informant 4 uttrycker det:  

 det finns i Svenska kyrkan ingen konkretion kring tacksamheten på samma sätt som det finns kring 

bönen, kring sorgen… och det tänker jag att de här krukväxterna är en konkretion på, tacksamheten 

för Guds ledning eller Guds hjälp eller Guds … vad det nu är, det står ju inte på krukväxterna om 

den här S:t Paulian var en…för att barnet var friskt, eller om det var mormor som blev frisk, eller 

vad det är… Och det tänker jag, vad säger det om vår kultur då? Att vi inte har några konkreta 

tecken för tacksamhet?
93

 

 

Bauman menar att det är vanligt att religiösa läror uppmuntrar att ge gåvor och framställer det 

som ett slags utbyte, givaren får genom gåvan en möjlighet att sona sina synder, vilket gör att 

handlingen att ge får karaktären av ett renhetsideal.
94

 Att göra en sådan generell tolkning av 
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blommornas betydelse som gåva är nog att dra det lite långt i denna studie. Dock är det 

intressant att fundera över vad blommorna symboliserar för givare respektive mottagare. Det är 

möjligt att det inte är samma sak. Informant 4 och informant 2 betonar att blommorna är ett sätt 

att smycka kyrkorummet, ett uttryck för tacksamhet, medan informant 3 betonar att det är just 

ett offer, medan utsmyckningsfunktionen förefaller vara sekundär.  
 

3.4 Maria-ikonen och vigvattenskålen 
 

På en pelare till vänster om entrén finns en stor ikon föreställande jungfru Maria med en 

vigvattenskål monterad under. Pelaren tillsammans med orgelläktaren ovanför tycker informant 

1 bildar en liten Maria-kammare, ett slags hållplats i rummet, där människor ofta stannar upp 

och korstecknar sig med vattnet innan de fortsätter in i kyrkorummet.  

vad som har hänt här i S:ta Ragnhild - jag tror inte att alla som passerar har reflekterat över det – 

men det är att här har vi upprättat en slags kammare mellan vägg och vägg där folk stannar! Jag 

gör det när jag går in, jag hälsar först på altaret, sen går jag dit, … väldigt många går dit först, sen 

rör man sig, ut i rummet, så det har blivit en hållplats på något sätt, i rummet.
95

 
 

Idag är det vanligt att se Mariabilder i olika skepnader i svenskkyrkliga kyrkorum. Ikoner har 

under de senaste decennierna blivit ett allt vanligare inslag i kyrkorummen,
96

 men just 

placeringen av dem utifrån vad eller vem de avbildar är kanske inte lika medveten som den är i 

S:ta Ragnhilds kyrkorum.   

 jag tror att finns en viss tydlighet i S:ta Ragnhild, att man vet varför man har satt Maria på den 

sidan, på hennes sida, och det handlar ju om att… man lär sig hela tiden, det finns en okunskap, där 

har vi ganska mycket att lära oss… vi har tagit in ikoner ibland som bara ”snygga bilder”... och 

inte som en helig bild. Det finns människor här som har det här med sig i ryggmärgen, som 

hjälper… skulle jag sätta Maria på fel sida skulle nån berätta det för mig, såhär: ”varför sitter 

Maria på GT-sidan?” fast de skulle inte uttrycka sig så, de skulle säga såhär: ”men varför är Maria 

på den sidan, hon ska va på andra”, för det finns en självklarhet. 
97

 
 

Funktionen av en vigvattenskål fanns även innan renoveringen, men den var otydlig för den 

stora massan av besökarna. Informant 2 berättar att vigvattenskålen kom till kyrkorummet 

utifrån önskemål från kärnan av den gudstjänstfirande församlingen:  
 

vigvattenskålen, den började som en ganska ful skål på ett bord,  för att de absolut, absolut ville ha 

en, så då började man ta lite dopvatten och hälla i den där skålen, men det var ju så otydligt vad det 

där var, om det kom in nån som är av den traditionen och vill ha vigvatten som inte brukade vara i 

Ragnhild fattade de inte vad det var, [de etniska, förf. anm.] svenskarna förstod inte vad det var, utan 

det…det funkade inte så bra, så därför i samband med renoveringen så köpte vi den här mycket mer 

klassiska därför att det ska vara tydligt att det är det här det är.
98

 
 

Hens berättelse tyder på att det i renoveringsdiskussionerna fanns en tydlig önskan om att 

tillmötesgå önskemål om fromhetsuttryck som kom från den gudstjänstfirande församlingen. 

Vigvattenskålen är till skillnad från både ljusträdet, krukväxterna och Jesus-skulpturen ingen 
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gåva till församlingen, utan arbetsgruppens handling för att hantera önskemålet. Handlingen att 

initialt placera en enkel glasskål på ett bord och fylla den med välsignat dopvatten, och sedan i 

samband med renoveringen köpa en regelrätt vigvattenskål kan ses som en gåva till den 

gudstjänstfirande församlingen. Ur Ricoeurs gåvoperspektiv kan denna handling tolkas som 

altruistisk, att vara bekväm med att vara den som ger mer. Såsom informant 2 uttrycker det 

vittnar det om både en medvetenhet om att vara en kristen som ger en kristen, men också att det 

inte krockar med tanken om likvärdigt utbyte. Reciprociteten är tydlig, och gåvobalansen är så 

att säga omvänd. Den part som är i majoritet, som är i ett överläge, har genom handlingen 

skänkt gåvan, men den mottagande parten är också i majoritet i termer av att utgöra en stor del 

av den gudstjänstfirande församlingen.   

Vaktmästarna sparar det vatten som har välsignats genom dop som har skett i kyrkorummet 

och häller det i vigvattenskålen. Om ikonen och vigvattenskålen som fromhetsuttryck säger 

informant 3:  
 

Svenska kyrkan tror inte mycket på Maria, […] de [ikoner, förf.anm.] är viktiga i kyrkor, men [etniska, 

förf. anm.] svenskar tror på ljuset, men det är samma bilder, samma Jesus…de pratar med dem också, 

de blir lugna då…du vet?
99

 

 

Jag tolkar det som att informant 3 menar att även om Maria-ikonen med vigvattenskålen under 

inte är ett vanligt fromhetsuttryck i Svenska kyrkans tradition så symboliserar ikoner i regel ett 

slags trygghet för delar av den gudstjänstfirande församlingen som utgörs av kristna från 

Mellanöstern. Den bygger en bro mellan olika sätt att uttrycka fromhet. Det handlar trots allt 

som hen uttrycker det, om ”samma bilder, samma Jesus”.  

 

3.5 Att spegla den gudstjänstfirande församlingen som en del av sin identitet 
 
 

Att spegla den gudstjänstfirande församlingen är ett sätt att befästa sin identitet som församling. 

I S:ta Ragnhild förkunnas evangeliet vid söndagens mässa till exempel alltid på arabiska. Det 

menar informant 1 är ett väldigt lutherskt uttryck, eftersom en stor del av den gudstjänstfirande 

församlingen har arabiska som modersmål.
100

 Det är att tillmötesgå församlingen, men det kan 

också ha effekten av att hela gudstjänsten känns främmande för andra delar av den 

gudstjänstfirande församlingen. 

De här människorna, […] började fira sin gudstjänst i S:ta Ragnhild, och ganska snart utgjorde de 

en inte ansenlig del av det man skulle kunna kalla församlingskärnan – de som alltid kommer och 

alltid ställer upp, ni vet. Kyrkfolket. Ganska snart väcktes frågan om vi inte skulle kunna läsa en av 

bibeltexterna på arabiska? Många av irakierna var ganska nya då, de ville gärna fira mässa på 

svenska men ändå, en text på det egna språket skulle få dem att känna sig välkomna, och hänga med 

lite. Så, vi började med det. Först av det rent språkliga skälet, och förstås känslan av att visa 

gästfrihet mot människor som då var ganska nya i Sverige efter att ha levt under olika grader av 

trosförföljelse. Sedan mer och mer […] för att söndagens mässa ska spegla församlingens vardag. I 
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Södertälje församling pratar vi svenska och arabiska. En massa andra språk också, men de är nog 

de två språk som hörs mest, både bland personal, frivilliga och på våra verksamheter.
101

 
 

Informant 2 menar att detta var en av de saker som hen i sin roll som dåvarande kaplan fick 

mest skäll över. Många besökare med etniskt svenskt ursprung ansåg att man ska prata svenska 

i Svenska kyrkan. Andra undrade varför man hade valt arabiska, när det finns många andra 

språk utöver svenska representerade i rummet.
102

 Vid något tillfälle har hen fått frågan ifrån 

etniskt svenska kyrkobesökare hur hen kan vara säker på att den som läser texten på arabiska 

verkligen läser ur Bibeln och inte ur Koranen.  

…vilket är oerhört respektlöst, dels mot alla muslimer som aldrig skulle drömma om en sådan 

absurd mission, dels mot de kristna bröder och systrar som faktiskt fått utstå hot och våld just på 

grund av sin kristna tro.
103

 
 

Att evangeliet läses på ett av de språk som är vanligast förekommande bland medlemmar i den 

gudstjänstfirande församlingen kan tolkas både som gudstjänstutveckling och 

individanpassning. Ideström menar att gudstjänsten som en återkommande kollektiv handling 

utgör en aspekt av hur en identitetsstruktur tar sig konkret uttryck.
104

 Att anpassa gudstjänsten 

utifrån de som vill fira den tillsammans förstås som en vilja låta firandet präglas av den 

gudstjänstfirande församlingen. Samtidigt följer ordningen strikt Den svenska 

kyrkohandboken.
105

  

I övrigt är högmässan i S:ta Ragnhild nästan fånigt traditionell – vi följer handbokens ordning för 

högmässa in i minsta detalj bortsett från att vi står upp under kollektbönen. Vanliga psalmer, vanlig 

gudstjänstmusik. Det är så svenskkyrkligt det går, faktiskt. Sedan visst, folk kommer och går lite 

under mässans gång, en del står upp under moment utan stjärna och en del sitter under moment med 

stjärna men på det stora hela är det en högmässa enligt Svenska kyrkans ordning, modell 1a.
106

 
 

Informant 3 berättar att hen är den i arbetslaget som har mycket kontakt med de flesta av de 

regelbundna kyrkobesökarna eftersom hen talar arabiska. Hen menar att en anledning till att 

många har valt S:ta Ragnhild till sitt kyrkorum är att kyrkobyggnaden är medeltida och det 

medför ett igenkänningsvärde, eftersom många kyrkobyggnader i Mellanöstern också är 

mycket gamla. Hen menar också att det faktum att det varje vecka firas mässa, att alla är 

välkomna till nattvardsbordet och att mässordningen liknar den som används i de 

kyrkotraditioner som många av de kristna ifrån Mellanöstern kommer ifrån spelar stor roll. 

Men hen säger också att det är skillnad på regler i S:ta Ragnhild och det kyrkliga sammanhang 

hen kommer ifrån. Dock uttrycker hen att hen uppskattar de regler som hen uppfattar gäller i 

samfundet Svenska kyrkan: 

på högmässan kommer många, nästan över 20 -30, ifrån Irak, Syrien, Libanon. Jag pratar arabiska 

med dem […] och jätteviktigt, här i Svenska kyrkan, under mässan finns det nattvard, det är 
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jätteviktigt för folk, vid VARJE mässa finns det nattvard! Jätteviktigt! […] det är regler i mina 

kyrkor, och mässan här i Svenska kyrkan - det samma mässa i min kyrka också, nästan samma sak! 

men du vet, Svenska kyrkan, de har regler, och de, mitt folk, de förstår inte, men jag kan förklara för 

dem, det är viktigt också […] jag tror det är svensk typ och jag tycker om det, jag tycker om att när 

man kommer till kyrkan har man avstängd mobiltelefon, man pratar inte, man respekterar, man 

skickar inte grejer, i min kyrka kan jag flytta det och det, det går bra, men jag respekterar det här, 

det är jätteviktigt för mig, jag passar tiden för mässans start,  svensk tid, jag tycker om det…
107

 
 

Både i sin formella roll, som anställd i organisationen Södertälje församling, och som en del av 

den gudstjänstfirande församlingen, besitter hen interkulturell kompetens, kanske utan att 

reflektera över det själv. Hen läser av regler, tolkar dem och förklarar dem ”för sitt folk”. På så 

sätt bidrar hen till S:ta Ragnhilds identitetsutveckling som kyrkorum. Det tangerar det som 

informant 4 uttrycker som en rikedom med att verka i kontexten Södertälje: 
 

…och det är ju det som är så fantastiskt att verka i ett sånt här sammanhang…vi lever i en stad med 

en tydlig kristen majoritet, men Svenska kyrkan är i minoritet….och det är ju en fantastisk miljö att 

vara i men den är ju inte … som någon annan stans.
108

 
 

Detta blir intressant ur ett identitetsperspektiv. En majoritet av befolkningen i Södertälje är 

kristna, men bland de kristna samfunden är Svenska kyrkan i minoritet.
109

 Vem är det då som 

sätter agendan? I S:ta Ragnhilds kyrkorum har man valt att göra plats för fromhetsuttryck som 

inte vanligen hör till Svenska kyrkans tradition, men det verkar inte ha skett på bekostnad av 

S:ta Ragnhilds identitet som en del av samfundet Svenska kyrkan. Informant 1 talar om 

identitet och evangelisk-lutherska stilideal,
110

 och menar att kyrkorum kan upplevas som ”hela” 

respektive ”delade” och förklarar S:ta Ragnhilds kyrkorum på följande vis:  
 

Det är en del av det jag har funderat kring med renoveringen...vad som hände. Vad man bland 

annat lyckades bibehålla är  att det finns en centralgång i kyrkan, och så finns ju faktiskt 

koromgångarna där man kan vandra, medan mittgången är verkligen för att fira gudstjänst vid 

huvudaltaret, den karaktären är väldigt tydlig, med hjälp av pelarna som avgränsar rummet fysiskt, 

det finns verkligen rum i rummet men skulle man lägga ihop allt det här och säga att det är ett 

evangeliskt-lutherskt kyrkorum, där Ordet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas, då tror jag 

att de flesta upplever S:ta Ragnhild som ett helt kyrkorum…jag tror inte att man upplever det som 

ett delat kyrkorum…[…] då blir frågan om finns det ett självändamål att S:ta Ragnhild är ett 

evangeliskt-lutherskt kyrkorum eller om det är ett större ändamål att det är ett kyrkorum som är 

eller har en vidare benämning än just evangelisk-luthersk.
111

 

 

Biskop Mikael Mogren menar att en luthersk kyrkosyn innebär att den som arbetar och har sin 

verksamhet i kyrkan inte är där för sin egen skull, utan att det alltid är en tjänst för andra.
112

 

”Andra” kan i detta sammanhang förstås som den gudstjänstfirande församlingen. Jag vill här 

därför nämna något om ett slags självbild av gudstjänsten och dess mål så som det kommer till 

uttryck i Södertälje pastorats församlingsinstruktion som också säger något om S:ta Ragnhilds 
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identitet som ett svenskkyrkligt kyrkorum. På följande sätt skriver man under rubriken 

”Gudstjänst”:  
 

Gudstjänsten beskrivs i kyrkoordningen som en hela församlingens gåva och uppgift. Därför 

eftersträvar vi gudstjänster där människors vilja till engagemang tas tillvara, där människor i olika 

åldrar och livssituationer möts, där människors vardagsliv möter det heliga. Vi vill verka för att fler 

finner vägen till gudstjänsten. Vi vill betona betydelsen av nattvarden, av musiken och av 

möjligheten till tystnad.
113

 
 

Det är intressant att kort stanna vid formuleringen: ”där människors vardagsliv möter det 

heliga”. Mogren skriver om heliga rum att det är viktigt att känna av den plats man kommer till 

för att få en bild av kulturen och förutsättningarna på platsen, eftersom kyrkan som gemenskap 

har med livets stora skeenden att göra.
114

 Konstvetaren Hedvig Brander Jonsson skriver att det 

inte finns något entydigt svar på hur det heliga manifesteras i ett rum avsett för gudstjänstbruk. 

För bedjaren är det viktiga att det rum, av vilket hen känner sig innesluten, också av andra kan 

upplevas och förstås som ett heligt rum.
115

   

Kultur kan enligt organisationsteoretikerna Fons Trompenaars och Charles Hampden-Turner 

liknas vid en lök bestående av olika ”lager”. Vid mötet av en ny kultur kan man ta den till sig 

genom att skala av lager efter lager av den. Det första man möter – alltså ”det yttersta lagret av 

löken” – är det som är mest påtagligt och visuellt, såsom klädstil, dofter och språk. Lökens ”kärna” 

– alltså det som finns längst in och som tar längst tid att upptäcka – normer och värderingar - ligger 

till grund för de beteenden och uttryckssätt som man i en kultur på något sätt tar för givna, som 

konstituerar kulturen och särskiljer den ifrån andra kulturer.
116 Det som människor i en kultur tar 

för givet eller betraktar som normalt utgör deras gemensamma kulturhorisont, vilket innebär att 

det sätt på vilket människor betraktar andra kulturer är identitetsskapande för den egna 

kulturen.
117

 Det är alltså en komplicerad process att ta del av, och försöka förstå, en kultur som 

är ny för den som möter den.  

Den mångkulturella kontext som Södertälje med dess rikedom av kyrkotraditioner utgör är 

den omgivande kulturen, och det skapar förutsättningarna på platsen. När olika kulturer och 

kyrkotraditioner lever sida vid sida på det sätt de gör i Södertälje innebär det att det finns flera 

gemensamma kulturhorisonter som alla är identitetsskapande för respektive kultur. Hur 

helighet kan ta sig uttryck är olika mellan olika kyrkotraditioner. I S:ta Ragnhilds kyrkorum tar 

helighet bland annat konkreta uttryck genom de fromhetsuttryck som finns där och har kommit 

till utifrån önskemål, eller mer eller mindre på begäran av de som betraktar S:ta Ragnhild som 

sitt kyrkorum, och som representerar olika kyrkotraditioner.  Det speglar den gudstjänstfirande 

församlingen. Den gudstjänstfirande församlingen utgörs inte av en homogen skara, utan av 
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flera grupper med sinsemellan olika intressen, där den gemensamma nämnaren är att man 

älskar sitt kyrkorum. 

 

4 Resultat och sammanfattande diskussion 

 

I detta kapitel redogör jag för var och en av forskningsfrågorna och vilka slutsatser jag har kommit 

fram till.  Under forskningsfråga två och tre, samt under rubriken ”sammanfattande diskussion” 

har relativt omfattande citat infogats, det för att verkligen ge läsaren en bild av informanternas 

uppfattningar om det som behandlas under respektive frågeställning. 

4.1 Forskningsfråga 1: Vilka diskussioner har förekommit angående fromhetsuttryck i 
S:ta Ragnhilds kyrkorum i samband med renoveringen, och vad har de resulterat i?  

Många av de fromhetsuttryck som var nya i kyrkorummet var föremål för diskussion i 

arbetsgruppen som hade ansvar för renoveringen, både ur ett estetiskt och ur ett teologiskt 

perspektiv. Diskussionerna rörde deras placering i kyrkorummet, såväl som deras plats som 

fromhetsuttryck i en evangelisk-luthersk teologi. Som ett jämförande exempel kan nämnas 

vapensköldarna som har funnits i kyrkorummet i hundratals år och räknades som självklara 

inventarier med ett kulturhistoriskt värde. Jesus-skulpturen var det av fromhetsuttrycken som 

mest var föremål för diskussion, eftersom det ansågs inte passa in, vare sig estetiskt eller som 

fromhetsuttryck. Maria-ikonen har överhuvudtaget inte nämnts som något vars vara eller icke-

vara i kyrkorummet ens diskuterades. Jag tolkar det som att Maria-ikonen som ikon betraktad 

inte kändes främmande eller utmanande i kyrkorummet, ej heller som motiv. Vigvattenskålen 

diskuterades däremot, men diskussionerna handlade, som jag förstår det, inte om dess vara eller 

icke-vara i kyrkorummet, utan i vilken skepnad den skulle finnas. Det var viktigt att den skulle 

få en tydlig plats, och att det skulle vara tydligt för kyrkobesökarna att det är just en 

vigvattenskål, och inte bara en ”skål med vatten”, placerad på ett udda bord någonstans i 

kyrkorummet. Därför beslutades att köpa in en ”riktig” vigvattenskål ifrån en katolsk 

bokhandel i Tyskland.
118

  

De fromhetsuttryck och/eller -artefakter som initialt ansågs vara främmande i kyrkorummets 

interiör fick genom diskussionerna till slut en mer etablerad plats. Såväl informant 1 som 

informant 4 menar att Jesus-skulpturen nu har en så självklar plats i kyrkorummet att den 

förmodligen kommer att räknas som en inventarie med kulturminnesskydd på samma sätt som 

vapensköldarna, när det är dags för nästa renovering om 50 år. S:ta Ragnhilds kyrkorum är fyllt 

av gåvor som bidrar till ett rikt symbolspråk, samtidigt som gåvornas placering i kyrkorummet 
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verkar vara noggrant övervägda, vilket jag tolkar som är ett resultat av de diskussioner som 

fördes i samband med renoveringen.  

Jesus-skulpturen, Maria-ikonen och vigvattenskålen ryms alla i evangelisk-luthersk teologi, 

menar informanterna. Men bruket av dem skiljer sig ifrån den evangelisk-lutherska traditionen. 

Mötet mellan olika bruk kan utgöra ett slags erfarenhetsutbyte mellan olika kyrkotraditioner. 

Informant 4 nämner till exempel att fromhetsuttrycken kan fungera som ett extra språk för den 

som söker förstå Gud. Om gudstjänstens många språk skriver Edgardh att det ger individen 

utrymme att personligt relatera till det som pågår i kyrkorummet i samband med gudstjänst.  

Jag tänker att de fromhetsuttryck som nu finns i S:ta Ragnhilds kyrkorum ger möjlighet för 

individen att skapa och upprätthålla ett böneliv, en form av privat relation till, och med Gud, 

trots att den pågår i ett offentligt rum. Inte minst beträffande språkliga barriärer. Men det gäller 

också det faktiska bruket, den fysiska rörelsen i rummet. Att se en annan människa i sin bön 

handgripligen ta på Jesus-skulpturen kan vara ett sätt för den som känner sig ovan eller 

obekväm med att be att få ytterligare en dimension till sin egen Gudsrelation.  Informant 1 

beskriver det nedan:  

Det är många som verkligen ställer sig och lägger pannan emot den, som om man har bekymmer, så 

läggs pannan emot, man håller liksom krampaktigt tag i den nästan.
119

 
 

Sammantaget menar jag att resultatet av diskussionerna har utmynnat i en slags ekumenisk 

missionstanke. Att kyrkorummet nu har fler rum i rummet skapar en rörelse med olika 

hållplatser där vart och ett av fromhetsuttrycken har fått en tydlig plats. Den ekumeniska 

missionen har, som jag ser det, uppstått i att människor betraktar varandras sätt att röra sig i 

rummet och bruka fromhetsuttrycken/-artefakterna, vilket visar olika sätt att praktisera sin 

Gudsrelation på. Att se en annan människa uttrycka sin fromhet med kroppen som redskap 

verkar i S:ta Ragnhilds kyrka nå över kulturgränser, eller ”smitta” som informant 2 uttrycker 

det. Informant 1 säger att människor ifrån många kulturer möts vid platsen för enskild bön, och 

att lådan med förbönslappar ofta är full med lappar skrivna på många olika språk, däribland 

svenska. Diskussionerna har lett till att fromhetsuttrycken har fått en tydlig plats vilket har 

medfört att kyrkorummet har berikats med fler ”språk”, och det, vill jag påstå, fungerar som en 

form av ekumenisk mission mellan de människor som ofta besöker kyrkan och har valt S:ta 

Ragnhild till sitt kyrkorum. 

 

4.2 Forskningsfråga 2: Hur såg beslutsprocessen ut och vilka maktrelationer 
tydliggjordes i processen, så som de går att i efterhand rekonstruera? 
 

Arbetsgruppen som planerade renoveringen av kyrkan bestod till en början av tjänstemän och 

förtroendevalda som hade mer fastighetstekniskt präglade uppdrag i Södertälje församling. De 

kommunicerade med arkitekt och projektledare.  Efterhand inlemmades kyrkoherde, 
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församlingsherde och kaplan i diskussionerna. Då ändrade diskussionerna karaktär, från att ha 

handlat om fastighetstekniska frågor till att även inlemma frågor om hur kyrkorummet ska 

gestaltas, och vilka behov den gudstjänstfirande församlingen har.
120

 Den gudstjänstfirande 

församlingen var inte med som formella representanter i gruppen, men kyrkoherde, 

församlingsherde och kaplan - de med vigningstjänst - kan sägas ha fungerat som ett slags 

ombud för dem. Hur gruppen förändrades över tid, vilka röster som skulle höras i gruppen och 

vilkas behov som skulle lyftas är ett exempel på maktrelationer som tydliggjordes i processen. 

En del formella beslut som påverkade ekonomin mycket och var frågor av fastighetsteknisk 

karaktär fattades av kyrkorådet. Besluten om hur planlösningen av kyrkorummet skulle se ut 

fattades av arkitekten i samråd med arbetsgruppen. Beslut om var fromhetsuttrycken skulle 

placeras fattades av arbetsgruppen, men beslutet att placera Jesus-skulpturen vid platsen för 

enskild bön fattades av församlingsherden och kaplanen.  

Informant 1 säger, i en skämtsam ton, att det är hen, i rollen som kaplan, som bestämmer i 

kyrkorummet. Hen lägger dock till att hen sällan fattar beslut på egen hand. Det sker i samråd 

med arbetslaget. Hen berättar också att hen är förvånad över att kaplanen så tydligt har sista 

ordet vid beslut. Informant 4 förklarar att församlingsrådet ytterst har ansvar med att vardagliga 

beslut fattas av kaplanen i samråd med församlingsherden eftersom S:ta Ragnhild är ett 

kyrkorum där det händer mycket:  

de flesta förslagen kommer ifrån människor som älskar den här platsen och det ska man ju beakta 

och ta tillvara på för det är ju ett uttryck för engagemang, man måste ju möta det, för att det är ju 

nån som faktiskt äger det här gudstjänstrummet, det gör ju Svenska kyrkans medlemmar i Södertälje 

tillsammans, men sen måste några vara satta att förvalta det… och där har vi valt att ha modellen 

med en kaplan kopplad till S:ta Ragnhild, för det är en stor kyrka där det händer mycket så det 

behöver vara en präst som har huvudansvar.
121

 
 

Informant 2 formulerade i en vaktmästarinstruktion ett stycke om förhållningssättet till gåvor, vilket 

också säger något om maktrelationer och om vem som bestämmer i kyrkorummet: 
 

ALLA gåvor har sannerligen inte hamnat i kyrkorummet! jag tittade för några veckor sen på en 

vaktmästarinstruktion jag hade skrivit och då har jag en paragraf om gåvor därför att ingenting får 

placeras i kyrkorummet utan att samråd först har skett med kaplanen. Man kan ju få parfymerade 

tygblommor och allt möjligt … men vad som har hamnat i kyrkorummet, det är de gåvor där det har 

varit mer formell gåva, så att säga, den har getts via kyrkoråd eller kyrkoherde.
122

 
 

Detta visar att det finns en formell väg att gå när det kommer till att fatta beslut om vilka gåvor 

som får placeras i kyrkorummet. Gåvor kan ha karaktären av informell eller formell gåva, där 

krukväxterna utgör exempel på informella gåvor. Jag uppfattar det som att beslutsprocessen är 

inkluderande, men att det måste finnas en tydlig beslutsgång. Formellt sett är det kaplanen som 

bestämmer i kyrkorummet, men inte på ett enväldigt sätt. Hen styr inte över vilka gåvor som 

kommer, men har mandat att styra över om, och i så fall var, de ska placeras i kyrkorummet. På 
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det sättet kan man säga att de som brukar kyrkorummet gemensamt bestämmer i det. De 

maktrelationer som har blivit synliga i diskussionerna, så som de i efterhand går att 

rekonstruera, syns alltså på flera plan och i flera sinsemellan olika relationer.  

Informant 4 betonar att hens uppdrag som herde är en tjänarroll, vilket vittnar om synen på 

maktrelationer. Formellt sett är hen en av flera chefer i organisationen, men informellt ser hen 

att hens uppdrag är att tjäna församlingen. Hen menar att hen just nu är satt att förvalta S:ta 

Ragnhilds kyrkorum och att det handlar om en kort tid i kyrkorummets hela historia. Hen anser 

att kyrkorummet ägs av de som brukar det, och det är naturligt att de många 

kyrkorumsbesökarna som är kristna ifrån Mellanöstern också sätter sin prägel på kyrkorummet, 

jämte etniska svenskar som i generationer har haft S:ta Ragnhild som sitt kyrkorum.  

Jag vill i denna fråga även lyfta något om ämbetssyn och kön kopplat till frågor om makt 

och identitet vid kulturmöten. Församlingsherden och den tidigare kaplanen är båda kvinnliga 

präster, och har lyft just detta i respektive intervju, när vi har samtalat om vems kyrkorummet 

är och vilka traditioner som ryms i S:ta Ragnhilds kyrkorum utifrån Södertäljes multikyrkliga 

kontext. Att Jesus-statyn bars av församlingsherden och den tidigare kaplanen, över 

kyrkogården och tillbaka in i kyrkorummet, i allas åsyn mitt i centrala Södertälje, är ett viktigt 

signalvärde, menar informant 4 och betonar att skulpturen bars inte bara av präster, utan just av 

kvinnliga präster. Det förefaller vara en viktig fråga för dem. Att vara kvinna och präst är helt 

förenligt i samfundet Svenska kyrkan, men kanske ovant för den besökare som inte upplever 

S:ta Ragnhild som ett typiskt svenskkyrkligt kyrkorum. Informant 2 berättar att hen har mötts 

av förvåning av besökare som har sett sig om i kyrkorummet, kommenterat fromhetsuttrycken 

och sedan att hen, som är präst, också är kvinna, som att de inte har fått ihop bilden riktigt. Som 

jag tolkar det handlar det om vilken kyrkotraditionstillhörighet som S:ta Ragnhilds kyrkorum så 

att säga ”signalerar”, och hur det hänger ihop med ämbetssyn i olika kyrkotraditioner.  Både 

informant 4 och informant 2 betonar dock att de som kvinnliga präster alltid har respekterats i 

sin ämbetsroll i S:ta Ragnhilds kyrkorum. De uttrycker också att det inte är självklart att det 

skulle vara så bland t.ex. kristna ifrån Mellanöstern, i vars kyrkotraditioner det inte är förenligt 

att vara kvinna och präst.
123

 Informant 2 säger att hen tror att många uppskattar att det i S:ta 

Ragnhilds kyrka inte är lika tydliga hierarkiska gränser som det är i många andra 

kyrkotraditioner, det är okej att krama prästen och nämna denne vid förnamn säger hen, och 

lägger till att flera av de kristna från Mellanöstern har berättat att det inte är så i deras 

hemkyrkor.
124

  Det ger ytterligare en dimension till frågan om vilka maktrelationer som har 

blivit synliga i processen. I kärnan av den gudstjänstfirande församlingen finns många kristna 

ifrån Mellanöstern. De har accepterat att det i samfundet Svenska kyrkan råder en annan 
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ämbetssyn än vad det gör i österländska och ortodoxa kyrkotraditioner, och accepterar därmed 

också evangeliskt-lutherskt vigda präster som ämbetsbärare i S:ta Ragnhilds kyrkorum. 

Det framgår i intervjuerna att maktrelationer under hela processen har funnits på olika plan 

och mellan olika parter. Det har dels handlat om maktfrågor i interna relationer mellan olika 

tjänstemän i arbetsgruppen, dels om maktfrågor i externa relationer. De senare har 

kännetecknats av att vara gåvorelationer, och i dem har frågor om makt synliggjorts i 

reciprocitetsbalansen mellan givare och mottagare. De som har haft den formella makten har 

accepterat och välkomnat de fromhetsuttryck som har kommit till församlingen i form av gåvor 

från denna grupp, men utan att göra avkall på den egna teologiska tolkningsramen. 

Medvetenheten om skillnader mellan kyrkotraditioner är stor, men viljan att se till det som 

förenar hellre än till det som skiljer åt är större. Maktrelationer, såsom de i efterhand går att 

rekonstruera, har genom renoveringen tydliggjorts på flera plan och i flera 

gruppkonstellationer, men de kännetecknas i regel av reciprocitet och ödmjukhet.  
 

4.3 Forskningsfråga 3: Vilka frågor om identitet på ett lokalt plan inom Svenska 
kyrkan väcktes genom renoveringen? 
 

Södertälje har en lång historia som handelsstad och exporthamn.
125

 Den kristna kyrkans 

närvaro i staden går långt tillbaka i tiden. När grunderna till S:ta Ragnhilds kyrka byggdes på 

1100-talet ersatte den en tidigare kyrka av trä. Under medeltiden var Södertälje plats för 

kyrkomötena, troligtvis på grund av det geografiska läget och från kyrkomötet 1279 finns 

bevarade urkunder.
126

 Staden har alltså en lång historia av att vara en mötesplats. S:ta 

Ragnhilds kyrkorum är ett exempel på en sådan möteplats.  

Att medeltida kyrkorum renoveras och anpassas till samtida behov är inget ovanligt. Det är 

heller förmodligen inte ovanligt att diskussioner kring slika renoveringar väcker frågor om 

identitet på ett lokalt plan. Det som är ovanligt med renoveringen av S:ta Ragnhilds kyrkorum 

är istället mellan vilka parter frågan om identitet har väckts.  

Formellt sett är kyrkorummet en del territorialförsamlingen Södertälje församling i 

Södertälje pastorat. Det är kyrko- och församlingsråd, kyrko- och församlingsherde och kaplan 

som enligt regelverket på olika sätt har makt att bestämma i kyrkorummet. På sätt är S:ta 

Ragnhilds kyrkorum formellt en del av samfundet Svenska kyrkans identitet. Men i praktiken, 

eller på ett informellt sätt, visar min studie att kyrkorummet ägs av dem som brukar det, det vill 

säga, av den gudstjänstfirande församlingen och av dem som arbetar där. S:ta Ragnhilds 

kyrkorums identitet har oundvikligen påverkats av den nya kontext som den multikyrkliga 

situationen har skapat, både genom de fromhetsuttryck som där finns, men också på det sätt 

gudstjänsten har utvecklats och anpassats utifrån hur den gudstjänstfirande församlingen är 
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sammansatt. Den självrannsakan som diskussionerna kring renoveringen har medfört bidrar 

också till kyrkorummets identitet, i synnerhet när informanterna, som representerar såväl 

arbetslag som den gudstjänstfirande församlingen så tydligt lyfter frågorna om vilka ”vi” är, att 

innebörden av ”vi” kan förändras över tid, och om vem eller vilka kyrkorummet egentligen 

tillhör. Därför är det, menar jag, befogat att säga att kyrkorummets identitet efter renoveringen 

är en möteplats som karaktäriseras av ekumenik, tillgänglighet och mission och att det är en stor 

del av Svenska kyrkans identitet på ett lokalt plan. 

Jesus-skulpturen är placerad jämte ljusträdet, båda är omgivna av krukväxter. Ljusträdet är 

skänkt av en ekonomiskt resursstark grupp i Södertälje till en särskild plats. Jesus-skulpturen är 

skänkt av en grupp som är talrik i Södertälje, men inte särskilt resursstark i ekonomiska termer, 

och skulpturen gör inte anspråk på att stå på en särskild plats. Nu är de placerade sida vid sida. 

Det signalerar en form av ekumenik i rummet, men tangerar också frågan om 

identitetsskapande praktiker vilket på sikt kan bidra till liturgiutveckling.  Det har med S:ta 

Ragnhilds kyrkorums identitet att göra, och på så vis även med Svenska kyrkans identitet på ett 

lokalt plan. Informant 1 menar att:  

jag skulle nog säga att Jesus-skulpturen är ett uttryck för den här mikroliturgin, alltså det som sker 

när vi ritualiserar vår tro, mellan människor eller mellan oss själva och föremål och platser, det 

som är småliturgier, det är ju inte kyrkans stora liturgi här…det är det inte, den ryms ju inte i, vi 

har ju ingen procession för det än så länge… tredje fredagen efter pingst är det Jesu Heliga Hjärta, 

så skulle man ju egentligen ställa statyn på altaret och då skulle det ju vara en del av kyrkans 

liturgi, men nu är det bara liksom en mikroliturgi med den enskilde
127

  
 

Informant 1 diskuterar också hur mötet med kristna ifrån Mellanöstern bidrar till S:ta Ragnhilds 

kyrkorums identitet inte bara genom gudstjänstutveckling, utan också till ett slags andlig 

fördjupning och en erfarenhetsöverföring mellan kristna ifrån olika traditioner och hur detta 

kan förstås som identitetsskapande praktiker.
128

 Hen menar att de använder ett annat sätt att tala 

om Jesus på, och att det sättet kan verka befriande för den som inte är så van eller har hittat ett 

eget sätt att tala om Jesus på. Det illustreras bäst med följande långa citat: 
 

när jag möter de ortodoxa som går i vår församling, då kan vi prata om ”vad betyder Jesus?”, och 

de kan snabbt referera till den förkunnelse som jag har haft på söndagen, och så kan de säga: ”du 

berättar det centrala, att Jesus älskar oss, och har dött för oss och det bär jag med mig varje dag” 

och det är ju en slags innerlighet som inte bryr sig om att va korrekt eller att ha ett skydd för sin tro, 

som ju många ortodoxa tycker jag ger uttryck för medan en del svenskkyrkliga som kan ha gått hela 

sitt liv i Svenska kyrkan, de kan säga att ”det var en jättefin predikan, det betydde jättemycket för 

mig” men det här att säga: ”när du berättar om Jesus, då blev jag rörd i mitt innersta och det var 

som att det vällde upp tårar inom mig och jag ville bara omfamna hela världen och tänkte att det 

här är fantastiskt! det är sån gåva” – det skalet det har ju inte hänt ännu, den innerlighetens uttryck 

har inte kommit, men jag tycker mig märka ändå att en del människor som också vågar leva i den 

här brytpunkten färgas av det här, det är fler svenskar som finns här som också säger att ”det här 

var viktigt, vad fint det blev när det blev såhär
129
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Samtliga informanter menar att även om de fromhetsuttryck som nu finns i S:ta Ragnhilds 

kyrkorum inte egentligen är vanliga eller hemmahörande i en evangelisk-luthersk teologi så 

ryms de på något sätt ändå i den. Informant 4 menar att de ryms i bönen och i sättet att förhålla 

sig till Bibeln: 

… jag tänker bönen. Att be måste ju rymmas i en luthersk kyrka[…] Maria har ju återfått sin plats, 

ljusen har fått sin plats och jag tror att det här bara är en utveckling mot att vi inser att vara 

luthersk handlar om teologi, ett sätt att förhålla sig till Bibeln och förstå Bibeln [...]  att hitta fler 

språk som hjälper oss att förstå Gud – det kan ju aldrig vara mot att sätta Bibeln främst. Jesus själv 

kan ju verkligen inte framstå som obiblisk 
130

  

 

Även informant 2 menar att de ryms i bönen, och lägger särskild vikt vid den enskildes bön. 

Hen menar att sättet att be, och att den enskilda bönen på ett sätt sker offentligt, skiljer S:ta 

Ragnhilds kyrkorum ifrån andra kyrkorum tillhörande samfundet Svenska kyrkan, men menar 

att det är en effekt av att leva så nära andra kyrkotraditioner som man gör i Södertälje:  
 

det finns ju inte så många evangeliskt-lutherska svenska kyrkor i Sverige, där det går in 10-15 

katoliker i timmen och ber. Eller, där folk kommer med blommor hela tiden – det är ju egentligen 

den stora skillnaden, att det finns väldigt mycket människor som uttrycker fromhet på ett sätt som vi 

traditionsmässigt inte gör… i det som skiljer luthersk och romersk-katolsk teologi åt så finns det 

ingen större skillnad i bönen, jag kan inte svara på om nån ber till helgon, eller till jungfru Maria 

på ett sätt som inte är lutherskt, jag förstår ju inte vad de ber, […] jag förstår ju inte arabiska, 

liksom… jag vet inte till vem de ber eller hur de ber, men många söker sig ju till Jesus-statyn och 

jag tror att det är liksom… den enskildes möte med Jesus…jag tänker att det här är en del av 

….evangelisk-luthersk, eller evangelisk-katolsk, som är också ett ganska bra uttryck… i Södertälje 

finns det en specifik sån tradition, därför att man lever så nära de andra kyrkofamiljerna, man firar 

gudstjänst tillsammans, man ber tillsammans, det blandar sig lite, precis som alla traditioner, 

alltså...traditionsutveckling beror ju ofta på att du möter en annan tradition, du möter verkligheten 

på nåt sätt….och eftersom jag inte vet hur och vad folk ber ordagrant så kan jag inte säga att det 

finns nån motsättning i det läromässiga fromhetsuttrycket.
131

  
 

 

Informant 1 menar att sättet att röra sig i kyrkorummet är en följd av den planlösning som 

tydliggjordes i renoveringsprocessen, och att det tillsammans med sättet att förhålla sig till 

olika fromhetsuttryck ryms i bönen:  
 

Min poäng är att det här skapar ju ett rum på ett helt nytt sätt, som när de sen börjar brukas, bryter 

av mot det som skulle vara det evangelisk-lutherska kyrkorummet ganska tydligt, om man nu inte 

tänker sig att evangeliskt – lutherskt kyrkorum liksom dess teologi rymmer detta […]  jag tänker att 

kyrkans katolicitet, det som är betjänt av hela kyrkan i alla tider överallt […] det som vi säger om 

”allmännelig” i vår trosbekännelse […] inom den sfären, så hör de mycket väl hemma eftersom 

människor har bett förböner i alla tider och på alla platser liksom i hela kyrkan i den hela kända 

världen, så på det sättet har den en plats, en hemvist i Svenska kyrkan.
132

  
 

Oavsett kyrkobyggnadens tydligare indelning i mittskepp och sidoskepp efter renoveringen har 

alla utrymmen förbindelser med varandra, vilket skapar ett gemensamt kyrkorum. Informant 1 

öppnar för tanken om att det kanske inte upplevs som ett helt kyrkorum utifrån en evangelisk-

luthersk teologi.  Det har att göra med identitet och vad man vill att kyrkorummet ska ge 
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uttryck för. Samtidigt ställer hen frågan om det är viktigt vilken teologi kyrkorummet 

signalerar. Så som jag läser av det informant 1 säger så ligger kanske ett viktigare signalvärde i 

att S:ta Ragnhild är ett kyrkorum för alla, än att det vid första anblick signalerar att det är just 

evangeliskt-lutherskt, och att just det utgör en del av samfundet Svenska kyrkans identitet på ett 

lokalt plan. 

 

4.4 Sammanfattande diskussion 
 

Situationen i Södertälje innebär spänningar beträffande till exempel etnicitet, 

fromhetstraditioner, kyrkotillhörighet med mera. Dessa spänningar blir synliga även i S:ta 

Ragnhilds kyrkorum, men inte på ett negativt sätt. Istället har arbetslaget tillsammans med den 

gudstjänstfirande församlingen hittat ett slags ramar för olika uttryck som många verkar känna 

sig hemma i, även om det egentligen är främmande utifrån den egna normen.  

Samfundet Svenska kyrkan firar i år tillsammans med lutherska kyrkor världen över – och i 

dialog med den romersk-katolska kyrkan – Reformationsåret 2017. Kyrkan fortsätter att 

förändras i relation till kontexten. Jag har tidigare nämnt att Södertälje är en stad som under 

lång tid har präglats av invandring, men också att den med sitt geografiska läge länge har 

fungerat som en mötesplats. S:ta Ragnhilds kyrka beskrivs i Södertälje Pastorats 

församlingsinstruktion som en mötesplats på följande sätt under rubriken ”Kyrkan mitt i 

centrum”:  
 

En av kyrkorna innehar en särställning på grund av sitt läge, nämligen S:ta Ragnhilds kyrka. En 

kyrka kan knappast vara placerad mer ”mitt i byn” än denna helgedom. Ett hundratal människor 

går varje veckodag in i kyrkan för att be eller bara sitta ner en stund. Detta möter församlingen med 

att ha kyrkorummet tillgängligt och bemannat och genom att dagligen inbjuda till andakt, gudstjänst 

eller musik.
133

 

 

Det är intressant att man här väljer att betona att församlingen möter de människor som varje 

dag besöker kyrkan genom att ha ”kyrkorummet tillgängligt”. Uttrycket ”tillgängligt” kan 

utifrån vad som har diskuterats i uppsatsen förstås som ett sätt att tillmötesgå den 

gudstjänstfirande församlingen genom att i kyrkorummet inlemma fromhetsuttryck som 

församlingen efterfrågar, men som egentligen inte hör till Svenska kyrkans tradition. Det kan 

tolkas som att firandet är en kollektiv handling.
134

 Ser man ”kyrka” som en 

gudstjänstgemenskap så betonas kanske det man gör tillsammans. Men i S:ta Ragnhilds kyrka 

verkar just den enskilda bönen vara en viktig del av gemenskapen. Det är så att säga en 

gemenskap där man får utrymme till självvald ensamhet tillsammans med andra. Det har man 

genom renoveringen tydliggjort genom att skapa rum i rummen, vilket kan tolkas som ett 

uttryck för tillgänglighet. Det är också något som jag uppfattar är en del av S:ta Ragnhilds 
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identitet – att den har en särställning som ”kyrka mitt i byn”, men också att det är ett kyrkorum 

som är ekumeniskt präglat. Det är genom de fromhetsuttryck som där är placerade på ett 

konkret sätt en kyrka i betydelserna samfund, gemenskap och byggnad - för alla som besöker 

den.  

Balansen mellan givare och mottagare i S:ta Ragnhilds kyrkorum kännetecknas inte 

huvudsakligen av maktstrukturer, såsom de kan förstås utifrån att den ena parten vanligen äger 

tolkningsföreträdet,
135

 utan av personliga relationer och ömsesidig omsorg om sin nästa. 

Samfundet Svenska kyrkan är en minoritetskyrka i Södertälje om man ser till antal medlemmar 

jämfört med de andra kyrkliga samfunden i staden. Det gör att det inte är givet vem som ”äger 

agendan” vid t.ex. ekumeniska utbyten, som informant 4 säger.
136

  

Det tycker jag är jättespännande och det är en utmaning till Svenska kyrkan på den här platsen…att 

våga vara ekumenisk med ortodoxa, det är nånting som vi just i detta nu försöker hitta nya vägar för 

att mötas som präster i Södertälje, oavsett ursprung, och det tänker jag, att vara del av den 

världsvida kyrkan här.
137

 
 

Sett ur det perspektivet utgör samfundet Svenska kyrkan inte majoritet. De intervjuer som jag 

har genomfört visar att ”majoritetsfolket” i S:ta Ragnhild utgörs av dem som ser den som sitt 

gudstjänstrum, och i det ”vågar man vara ekumenisk med ortodoxa”, som församlingsherden 

uttrycker det. 

Informant 3 använder uttrycket ”mammakyrka” när hen beskriver varför hen tror att så 

många människor med rötter i olika kyrkotraditioner väljer att gå till S:ta Ragnhild.
138

 Jag 

uppfattar att hen menar att S:ta Ragnhilds kyrka både genom sin centrala placering och genom 

de fromhetsuttryck som ryms i rummet är ett samlande kyrkorum, där många trivs, där det 

finns en medvetenhet om olikheter mellan kyrkotraditioner, men att det som förenar är 

överordnat det som skiljer åt, ungefär som i en god familjegemenskap. Informant 1 och 

informant 4 menar att S:ta Ragnhild är ett kyrkorum där flera kyrkotraditioner möts, att det 

finns ett utrymme för det, för att arbetslag, församlingsherde och församlingsråd har valt att 

möta den gudstjänstfirande församlingen och kyrkobesökare med öppenhet för att vilja vara en 

del av den världsvida kyrkan.
139

  

Av de fromhetsuttryck och/eller -artefakter som jag har nämnt i uppsatsen är Jesus-

skulpturen, vigvattenskålen och krukväxterna de som är mest främmande i ett svenskkyrkligt 

kyrkorum, men i S:ta Ragnhild förefaller de ha funnit en plats. Jesus-skulpturen verkar ha väckt 

flest reaktioner.  Den kan därför symbolisera mötet med en ny tid i S:ta Ragnhilds kyrkorum. 

Från att ha varit en främmande fågel i interiören, såväl i sitt formspråk som i sin funktion så har 

                                                 
135 Helgesson Kjellin 2016:52-54 
136 Intervju med informant 4 (2017-05-07) 
137 Intervju med informant 4 (2017-05-07) 
138 Intervju med informant 3 (2017-05-05) 
139 Intervju med informant 4 (2017-05-07), intervju med informant 1 (2017-05-12) 



39 

det faktum att piedestalen som den är monterad på målades i samma färgskala som det övriga 

rummet befäst att den är en del av interiören. Informant 4 betonar att det tydliggjorde att 

skulpturen hör hemma i S:ta Ragnhilds kyrkorum, och att den inte ska flyttas därifrån igen. Den 

behövde målas om och det var givet att utgå ifrån samma färgskala som resten av rummet. Men 

när man lade ner arbete på att måla om den så blev det också ett sätt att säga att den har en 

permanent plats i kyrkorummet.
140

  

S:ta Ragnhilds kyrkorums identitet har oundvikligen påverkats av dess kontext. Formellt sett 

är kyrkorummet en del av samfundet Svenska kyrkan och dess identitet, såsom den framställs i 

till exempel media och på Svenska kyrkans egen hemsida.
141

 Men i praktiken, på ett informellt 

sätt, visar min studie att kyrkorummet i hög grad påverkas av de som brukar det, det vill säga, 

av den gudstjänstfirande församlingen och av dem som arbetar där. Den lokala identiteten 

skiljer sig ifrån samfundet Svenska kyrkans identitet, främst genom de fromhetsuttryck som 

finns i kyrkorummet. 

Fromhetsuttrycken och/eller -artefakterna bidrar till ett rikt symbolspråk, samtidigt som 

placeringen av dem i kyrkorummet verkar vara noggrant övervägda, som för att de verkligen 

ska rymmas i en evangelisk-luthersk teologi. Informant 4, informant 1 och informant 2 vittnar 

alla om det, vilket jag tolkar som att det var varit en viktig del av diskussionerna kring 

fromhetsuttryckens vara eller icke-vara i kyrkorummet. De menar att Jesus-skulpturen, 

krukväxterna, Maria-ikonen och vigvattenskålen ryms i evangelisk-luthersk teologi genom bön, 

men bruket, praktiken för att be, kan se olika ut i olika traditioner, och att det finns viktiga bruk 

och praktiker som kan utgöra ett slags erfarenhetsutbyte mellan olika kyrkotraditioner. 

Informant 4 nämner till exempel att fromhetsuttrycken kan fungera som ett extra språk för den 

som söker förstå Gud.  

Som en avslutande del av uppsatsen vill jag nämna ett blogginlägg som kan säga något om 

hur S:ta Ragnhilds kyrkorum uppfattas av en person som inte är en regelbunden besökare. Av 

en händelse kom jag in på bloggen när jag googlade på orden ”ljusträd S:ta Ragnhilds kyrka”. 

Jag vet inte hur pass väl insatt personen bakom bloggen är i Svenska kyrkans verksamhet, men 

det är intressant att bloggaren så påtagligt nämner just de symboler som jag har analyserat i 

denna uppsats. Hen skriver: 
 

Ljusträdet är utformat som ett träd, med stam grenar och blad. Under det står blommor, ett tiotal 

krukväxter av olika slag. Oj, det var lite ovanligt. Till vänster om ljusträdet står en Jesusstaty av det 

slag som har hjärtat utanpå kroppen, ”Jesu heliga hjärta”. […] Något mer superkatolskt, alltså 

romerskt katolskt, än denna bild har jag svårt att tänka mig. Jesu heliga hjärta i en SvK-kyrka? 

Vadan detta? […]närmare ingången, sitter en Maria-ikon på väggen. Strax under sitter en liten 

kopp på väggen. Jag går närmare och ser efter. Jodå, det är vatten i den. […] Ikoner, vigvattenkar 

och jättekatolska statyer i kyrkan vid Södertäljes Stortorg. Det är rätt bra, ändå. […]Södertälje är 

invandrartätt, och det märks även i Svenska kyrkan – kanske särskilt mycket i S:ta Ragnhilds kyrka, 
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mitt inne i staden. […] Jag tycker om blandningen. […] De som sitter här kommer […]  från 

traditioner där man uttrycker sin tro med kroppen
.142 

 

 

Inlägget säger något om S:ta Ragnhilds kyrkorums identitet, men kan också avslöja något om 

maktstrukturer i gåvorelationer. Det tycks för inläggsförfattaren inte vara någon fråga om S:ta 

Ragnhilds kyrka hör till samfundet Svenska kyrkan, det verkar vara en given utgångspunkt. Jag 

uppfattar inlägget som att besökaren anser att S:ta Ragnhild genom de fromhetsuttryck som 

finns där är ett ovanligt, men på samma gång ganska typiskt kyrkorum i samfundet Svenska 

kyrkan. Det avspeglar den gudstjänstfirande församlingen, evangelietexten läses på ett språk 

som talas av en stor del av den gudstjänstfirande församlingen, och vad kan vara mer i enlighet 

med Luthers anda än det? Samtidigt är S:ta Ragnhild ett kyrkorum som har ett slags egen 

identitet, både i den direkta lokala kontexten i Södertälje, men också som en del av samfundet 

Svenska kyrkan. Här finns en nyfikenhet för den omvärld och den del av den världsvida kyrkan 

som bokstavligt talat ligger precis runt hörnet i Södertälje som samfundet Svenska kyrkan på 

ett lokalt såväl som ett nationellt plan är en del av. Det tyder på en interkulturell medvetenhet.  

Sammantaget visar min undersökning att S:ta Ragnhild är ett kyrkorum där flera 

kyrkotraditioner möts, lever, interagerar och berikar varandra. Att på ett adekvat sätt kunna ta 

ställning till både att ta emot gåvor i form av fromhetsuttryck som inte är vanliga i Svenska 

kyrkan och ge dem en central plats i kyrkorummet utan att ge avkall på det ”egna arvet” vittnar 

inte bara om god kännedom om den egna kulturen, utan också om att vara trygg med 

utveckling i interaktion med det omgivande samhället och dess förutsättningar. Det visar på 

interkulturell kompetens i Svenska kyrkans möte med en ny tid i en lokal multikyrklig kontext.  
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Appendix 1  – Intervjuguide  

 

 Berätta om vilka diskussioner som fördes om hur kyrkorummet skulle utformas 

innan renoveringen, vad skulle vara kvar, vad skulle tas bort? 

 Kan du berätta något om hur kyrkorummet blev efter renoveringen, om det t.ex. 

blev precis som det hade bestämts eller om det blev på ett annat sätt, och i så fall, 

hur? 

 Hur och när kom Jesus-skulpturen till kyrkorummet? 

 Hur och när och varför kom Jesus-skulpturen tillbaka till kyrkorummet? 

 Kan du säga något om ifall det enligt din uppfattning, utöver Jesus-skulpturen, 

finns andra fromhetsuttryck i kyrkorummet som inte är vanliga eller typiska i ett 

evangeliskt-lutherskt kyrkorum och i så fall, vilka?  

 Hur har de i så fall hamnat i kyrkorummet? 

 Kan du berätta något om hur församlingen ”ser ut”? 

 Kan du säga något om ifall S:ta Ragnhild enligt din uppfattning är ett kyrkorum 

där många kyrkotraditioner möts?  

 Om det är så, ryms alla de kyrkotraditionernas fromhetsuttryck i ett evangeliskt-

lutherskt kyrkorum och i så fall, på vilket sätt? 

 Vems är kyrkorummet? 

 Vem bestämmer i kyrkorummet? 

  



45 

Appendix 2 – Bilder 

 

Jesus-skulpturen 

                

 

Ljusträdet 

 

                           

 

Maria-ikonen och vigvattenskålen 

                            

 


