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Abstract 

In this essay I present the ecclesiology of the Salvation Army as it appears in Sweden today. 

One thesis that I examined is that the Salvation Army has changed its self-understanding from 

seeing itself as an Army from the beginning of the movement, to gradually understanding 

itself as a Church. The essay confirms this assumption and concludes that it is largely due to 

the challenges of ecumenical theology that developed with the publication of the BEM 

document in 1982, adopted by the World Council of Churches' Faith and Order Commission. 

Further, statistics show that 3 out of 4 new members of the Salvation Army in Sweden are 

what are Adherents, defined as a type of civilian membership, and not uniformed soldiers. 

The purpose of the essay has therefore been to explore what the change of membership, from 

soldiers to adherents, has meant for the ecclesiology of the movement. I have captured both of 

these assumptions, that the Army understands itself more and more as a church and that most 

new members are Adherents, when I have formulated the overarching research question: How 

does a growing proportion of Adherents play into the Salvation Army's gradually changing 

self-understanding from army to church?  

In the essay, I have used a qualitative research method which includes a hermeneutic 

approach where I interpret the changes and observe to understand its consequences for the 

ecclesiology that appears in the Salvation Army. The essay discusses the "army concept" 

which implies a “mission-oriented” ecclesiology and the "church concept" which implies a 

"community-oriented" ecclesiology. My source material consists of both written dogmatic 

material, observations of enrolling of both soldiers and adherents in Corps and interviews 

with new members. I note that the ecclesiological themes that appear in my materials are 

somewhat different. The written material has some army rhetoric, which means that in 

addition to a community-oriented ecclesiology one can also see a mission-oriented 

ecclesiology, while the observations and especially the interviews give a clearer picture of a 

communion-oriented ecclesiology where the congregation also appears as a sacramental 

communion. The likeness of ecclesiology between the Salvation Army to other free-churches 

in Sweden is so profound that I propose the idea of “free-church salvationists” in the army in 

Sweden. In the essay, I state that a probable further ecclesiological development may be that 

the more Adherents who become members, the more communion-oriented ecclesiology will 

implicitly appear in the Salvation Army in Sweden and at the same time the army rhetoric will 

gradually disappear. This means that the Salvation Army in Sweden may in the near future be 

described as "an army without soldiers". 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt skissar jag först den historiska bakgrunden för Frälsningsarméns start och sedan 

ger jag bakgrund för förändring av både självförståelse och medlemskap inom Armén. Syftet 

är att ge en kortfattad bild av både det förflutna och av nuläget som motivering för min 

forskning.     

1.1.1 Historisk bakgrund 

När Frälsningsarméns grundläggare William Booth (1829–1912) skulle förbereda 

årskonferensen för den kristna missionen 1878, hände något som fick en signifikativ 

betydelse för rörelsen. Missionen hade startat 13 år tidigare i den östra delen av London, men 

hade efter hand spritt sig över stora delar av England. På årskonferensen 1878 skulle 

ledningen presentera en årsrapport. Rapporten hade fått överskriften ”The Christian Mission 

under the superintendence of the rev. William Booth is a Volunteer Army!” När sonen 

Bramwell Booth såg överskriften utbröt han: -”Frivillig, nej det är jag inte! Antingen är jag en 

vanlig soldat eller så kan det vara!” Då tog William en penna och strök ut ordet ”Volunteer” 

och ersatte det med ”Salvation”. ”The Salvation Army” var född!  

Denna berättelse om Frälsningsarméns födelse kan läsas i en historiebok som 

skrevs 1965 i förbindelse med 100-års jubiléet.1 Rörelsen har haft namnet ”The Salvation 

Army” sedan 1878. I och med namnbytet fick hela den befintliga missionsorganisationen 

genomgå en ”arméfiering”, det vill säga att man anpassade ord och uttryck inom rörelsen till 

ett militärt språk. Medlemmarna kallades till exempel för soldater och evangelisterna, som 

var namnet på ledarna i organisationen, kallades för officerare och gavs en militär rang och 

uniformer användes för att vara en synlig armé.2 Förändringen avspeglades också i teologin, 

som till exempel i publiceringen av Catherine Booths (1829–1890) teologiska skrift 

”Aggressive Christianity”.3 Rörelsen blev ännu mer populär efter denna förändring och 

”öppnade eld”, inte bara i Europa, men över hela världen.4 Den 28 december 1882 startade 

 
1 Collier, Richard. The General next to God. The story of William Booth and the Salvation Army, London: 

Collins, 1965:65-66 (min översättning). Frälsningsarmén daterar starten av rörelsen till 2 juli 1865, den dagen 

William Booth upplevde kallelsen att starta en mission i östra London. 
2 https://www.salvationarmy.org.uk/symbols (läst 2020-07-13) 
3 Booth, Catherine. Aggressive Christianity, London: The Salvation Army, 1880. Catherine Booth var gift med 

William Booth och räknas av många Frälsningsarméhistoriker som medgrundare till Frälsningsarmén. 
4 Termen ”öppna eld” betyder att starta en Frälsningsarméverksamhet och är en term tydligt inspirerad av 

armémetaforen. 
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Hanna Ouchterlony arbetet i Stockholm, i Ladugårdslandsteatern på Östermalm, och rörelsen 

spred sig snabbt ut över hela Sverige. Idag finns det 84 registrerade kårer i Sverige men totalt 

har det startats omkring 400 sedan 1882.5 Internationellt finns Frälsningsarmén idag i 131 

länder och i sex världsdelar.6 Rörelsen har samma militära grundstruktur över hela världen, 

både i den lokala församlingen, som kallas kår, och på de olika nationella högkvarteren, som 

motsvarar ett huvudkontor. I toppen av den hierarkiska organisationen, på det internationella 

högkvarteret i London, sitter generalen som är den som leder Frälsningsarmén.7 

1.1.2 Förändring av självförståelse 

Frälsningsarmén har förändrats på flera olika sätt under de år den har existerat. Ett exempel är 

att de Order och reglementen som alla Frälsningsarméns territorier styrs av efter hand blivit 

färre och mindre detaljerade.8 Det har också skett en nedtoning av armémetaforen och ökning 

av användandet av kyrkobegreppet inom Frälsningsarmén. Jag har i en tidigare uppsats, En 

kyrka med omfattande socialt arbete. En analys av Frälsningsarméns självförståelse, undersökt 

hur det omfattande sociala arbetet inom rörelsen i Sverige är kopplat till Arméns identitet och 

självförståelse som kyrka. Jag gjorde det utifrån ett nutida perspektiv och i uppsatsen 

behandlade jag tre olika materialtyper, skriftligt dogmatiskt material, medlemsmaterial och 

publikt material.9 Jag upptäckte under studiet att det jag kallade för ”arméspråket” inte var 

speciellt framträdande i dessa material och i det publika materialet var det helt frånvarande: 

”Det som också är karaktäristiskt är att inte bara det teologiska språket utan också det mer 

traditionella ’arméspråket’ är helt borta i det publika materialet”.10  

Även om huvudsyftet med den uppsatsen var att analysera materialen för att se 

hur det sociala arbetet kopplade till kyrkosynen, var alltså en av de slutsatser som jag kom fram 

till i uppsatsen att Frälsningsarmén har blivit ”mindre armé och mer kyrka i sin 

begreppsanvändning och som en konsekvens av det mer ekumenisk”.11 Upptäckten av en ”av-

arméfiering” inom rörelsen och ett närmande till en mer ekumenisk förståelse av sig själv som 

 
5 Statistik Frälsningsarmén i Sverige 2018, Programkontoret, Frälsningsarméns högkvarter, Stockholm 2019-04-

19, opublicerad. 
6 Salvation Army Yearbook 2020 
7 https://www.salvationarmy.org/ihq/leadership (läst 2020-02-29). 
8 Orders & Regulations har minskat i sidantal från drygt 550 sidor i början av 1900 talet till 125 mot slutet av det 

samma seklet. Order och reglementen är Frälsningsarméns kyrkoordning och den är likalydande för alla 

Frälsningsarméns territorier, vilket indirekt betyder att den gäller för alla medlemmar i alla de 131 länder som 

Frälsningsarmén är verksam i. Territorium är Frälsningsarméns namn för en indelning av länder under samma 

administrativa ledarskap. Till exempel är Sverige och Lettland ett territorium. 
9 Bååth 2018:9–10 
10 Bååth 2018:42 
11 Bååth 2018:41 
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kyrka, är en del av bakgrunden för denna uppsats. Min tentativa utgångspunkt i den här 

uppsatsen är att Frälsningsarmén succesivt förstår sig själv mer och mer som en kyrka. 

1.1.3 Förändringar i medlemskapet 

En av de största förändringarna i Frälsningsarmén under de senaste 30 åren gäller medlemskap 

i rörelsen. Frälsningsarmén har utvidgat soldatmedlemskapet med ett annat alternativ, 

”civilmedlemskap” som det benämns i Sverige.12 Det innebär att det numera finns två olika 

slags medlemskap inom Frälsningsarmén.13 

Soldatmedlemskap innebär ett medlemskap i en frälsningsarmékår där personen 

har undertecknat soldatens förbund som är ett slags kontrakt där specifika trossatser och 

livsstilskrav finns beskrivna.14 Bland annat innehåller förbundet Frälsningsarméns lärosatser 

där teman som bibelsyn, människosyn, frälsning, helgelse och läran om de sista tingen beskrivs 

i elva korta ”vi tror” satser och tillsammans utgör dessa elva grunden i Frälsningsarméns lära.15 

Förutom lärosatserna så skriver varje soldatmedlem under på ett antal livsstilskrav, där man till 

exempel lovar att inte använda alkohol eller andra rusmedel och lovar att man vill hålla fast vid 

Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder samt vara lojal mot dess ledare.16  

Civilmedlemskap är ett medlemskap som ingås av en person som inte vill förplikta 

sig att leva enligt soldatens förbund men ändå vill vara medlem i Frälsningsarmén i Sverige. 

Medlemskapet förutsätter däremot en tro på Jesus som sin personliga frälsare. 

De flesta nya medlemmarna i Frälsningsarmén går inte in i ett soldatmedlemskap 

utan väljer civilmedlemskap. Ekot från Bramwell Booth om att vara en riktig soldat, med 

förpliktelser och inte bara en frivillig utan förpliktelser, verkar ha ebbat ut. Statistiken visar att 

andelen civilmedlemmar ökat för varje år, vilket betyder att andelen soldater har minskat. På 

tio år har procentandelen civilmedlemmar stigit från 12,9 procent till 24,9 procent vilket nästan 

är en fördubbling, (se figur 1). 

 

Figur 1: Antal medlemmar/år i Frälsningsarmén fördelat på soldat- och civilmedlemmar. 17 

 
12 På engelska kallas detta medlemskap för ”adherent” och det översätter Frälsningsarmén i Sverige till 

”civilmedlem”. I flera andra frälsningsarméterritorier översätts ”adherent” med ordet ”tillhörig”, och 

medlemskapet räknas inte som ett fullvärdigt medlemskap i Frälsningsarmén. Den första officiella statistiken 

från ”Year Book” om ”adherents” är från år 1992 i världen och 2002 i Sverige. 
13 https://www.fralsningsarmen.se/vad-du-kan-gora/soldat-eller-civilmedlem/ (läst 2020-02-02). 
14 Soldatens förbund, se appendix II 
15 Frälsningsarméns lärosatser, se appendix I 
16 Soldatens förbund, se appendix II 
17 Statistik Frälsningsarmén i Sverige 2018, Programkontoret, Frälsningsarméns högkvarter, Stockholm 2019-

04-19, opublicerad. 
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År: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Soldatmedlem: 4909 4390 4098 4068 3900 3822 3696 3565 3471 3371 

Civilmedlem:   727   746   784   803   864   911   959 1016 1073 1120 

Totalt: 5636 5136 4882 4871 4764 4733 4655 4581 4544 4491 

 

Andelen civilmedlemmar av nya medlemmar stiger också. År 2019 var andelen 76 procent. Det 

betyder alltså att tre av fyra nya medlemmar valde att bli civilmedlemmar 2019, (se figur 2). 

 

Figur 2: Antal nya medlemmar/år i Frälsningsarmén fördelat på soldat- och civilmedlemmar.18 

År: 2016 2017 2018 2019 

Nya soldatmedlemmar:   34   38   47   33 

Nya civilmedlemmar: 146 113 105 107 

Totalt: 190 151 152 140 

 

Om den här medlemsutvecklingen fortsätter kommer medlemsmassan i Frälsningsarmén att 

succesivt bytas ut, från att endast ha bestått av soldatmedlemmar till att bestå av en övervägande 

andel civilmedlemmar. I uppsatsen kommer jag ta utgångspunkt i det faktum att det finns två 

medlemskap, varav det ena ökar och det andra minskar och undersöka på vilket sätt det påverkar 

Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige idag. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet för uppsatsen är att utforska vad förändringen från soldatmedlemskap till 

civilmedlemskap innebär för den ecklesiologi som framträder i Frälsningsarmén i Sverige idag. 

Min intention i uppsatsen är ingalunda att skriva fram en ecklesiologi för Frälsningsarmén per 

se, snarare är min förhoppning att få syn på ecklesiologiska fragment som kan ge några 

huvuddrag i det som är Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige idag. 

Den övergripande forskningsfrågan i uppsatsen är: Hur spelar en växande andel 

civilmedlemmar in i Frälsningsarméns succesivt förändrade självförståelse från armé till 

kyrka?  

För att besvara den frågan behöver jag bryta ner den i flera underfrågor och dessa 

frågor redovisar jag under presentationen av mitt material. Jag behöver också pröva om min 

 
18 Statistik för 2019 enligt en Excel fil från Frälsningsarméns högkvarter utarbetad 2020-01-17. Mottagen per 

mejl 2020-01-28. 
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tentativa tes från min förra uppsats, att Frälsningsarmén förstår sig mer och mer som en kyrka, 

stämmer överens med det som framkommer i mitt material i denna uppsats.  

1.3 Teori 

I detta avsnitt definierar jag först på vilket sätt jag använder ecklesiologi som mitt teoretiska 

ramverk för uppsatsen. Därefter beskriver jag de två analysbegreppen som jag använder i 

uppsatsen, ”armébegreppet” och ”kyrkobegreppet”. Jag postulerar också vilken typ av 

ecklesiologi som de implicerar. 

1.3.1 Teoretiskt ramverk 

Ecklesiologi kommer från grekiskans ”ekklesia” som betyder kyrka eller församling och kan 

översättas med ”läran om kyrkan”.19 I uppsatsens syftesformulering använder jag ordet i 

betydelsen: ”teologiska föreställningar om vad kyrkan är och bör vara”, och den definitionen 

har jag hämtat från teologen Andreas Holmberg.20  

Min avsikt i denna uppsats är att ha ett ecklesiologiskt perspektiv genom hela 

studiet. Professor i kyrkovetenskap, Sven-Erik Brodd, skriver att en ecklesiologisk metod eller 

teori kan användas som ett analytiskt redskap i en studie.21 Jag kommer att använda begreppen 

”armé” och ”kyrka” som ecklesiologiska analysbegrepp för att tolka mina fynd. 

Professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap, Ninna Edgardh använder 

ecklesiologi som ett integrerande perspektiv i sin avhandling, ”Feminism och liturgi – en 

ecklesiologisk studie”. I avhandlingen gör hon en ”vidare” och en ”snävare” definition av 

ecklesiologi, där ecklesiologi i snäv betydelse kan förstås som en del av det dogmatiska 

läroområdet och svara på frågor som vad det innebär att vara kyrka och hur kyrkan känns igen 

i världen. Med den vidare definitionen förstås ecklesiologi som en dimension av kyrkans praxis, 

alltså hur kyrkan manifesteras i tid och rum och dessa konkreta uttryck säger något om hur 

kyrkan förstår sitt eget anspråk av att vara kyrka.22 För att kunna säga något om dogmatiken, 

alltså den kristna läran behöver man undersöka den specifika traditionen som den enskilda 

kyrkan man ska undersöka står i. För att säga något om praxisen behöver man undersöka till 

exempel ett bestämt samfunds praxis eller intervjua för att få reda på vad medlemmar i ett 

samfund menar. Bägge dessa perspektiv, både det ”snäva” och det ”vida”, kan tillsammans ge 

 
19 Brodd och Weman 2012:13. Teologen och baptistpastorn Ulla Bardh skriver i sin avhandling att ordet 

”församlingssyn” i frikyrklig kontext motsvarar begreppet kyrkosyn och att frikyrkosamfunden använder 

”begreppen församling och kyrka synonymt”, Bardh 2008:58. 
20 Holmberg 2019:19 
21 Brodd 2015:13  
22 Edgardh 2001:34 
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ett mer helhetligt perspektiv på den ecklesiologi som framträder, än om bara ett perspektiv 

skulle användas. Detta har jag som utgångspunkt i denna uppsats när jag undersöker både det 

som är Frälsningsarméns dogmatik och dess praxis. Denna praxisdimension kan också 

uttryckas med begreppet empirisk ecklesiologi, och är ”en nödvändig och viktig vidgning av 

systematisk ecklesiologi”, som Holmberg konstaterar i sin bok.23 

Min utgångspunkt är också att ecklesiologi kan vara både implicit och explicit. 

Denna förståelse av ecklesiologi uttrycks bland annat i två svenska avhandlingar. Teologen och 

forskaren Jonas Ideström undersöker en lokal kyrklig identitet i sin avhandling, genom att 

studera den implicita ecklesiologin. Han drar bland annat en slutsats i sin avhandling att ”den 

lokala kyrkans identitet beskrivs genom att beskriva den implicita ecklesiologin”.24 Han skriver 

att implicit ecklesiologi betyder att det finns en ecklesiologi som inte omedelbart framträder, 

den är underliggande eller dold vid första anblick, men som existerar i de uppfattningar som 

finns hos kyrkans medlemmar, eller i lokala varianter av riter och dokument som inte är av 

officiell karaktär och som framträder först efter att en analys är gjord.25 Teologen Marie 

Rosenius skriver i sin avhandling att en explicit ecklesiologi är en ecklesiologi som är tydligt 

uttryckt i olika gemensamma dokument i kyrkan, som till exempel i en dogmatikframställning 

eller i en kyrkoordning.26 För denna uppsats betyder dessa perspektiv att jag kommer att ha 

både ett skriftligt källmaterial i form av Frälsningsarméns officiella dogmatikbok och ett 

empiriskt källmaterial i form av observationer och intervjuer. 

1.3.2 Analysbegrepp 

Som ecklesiologiska analysbegrepp i uppsatsen använder jag ”armé” och ”kyrka”. Jag 

definierar armébegreppet med utgångspunkt i armémetaforen som ligger till grund både för 

Frälsningsarméns organisation och teologi. Kyrkobegreppet definierar jag med utgångspunkt i 

ekumeniska skrifter från Kyrkornas världsråd (KV). 

Armébegreppet och den militära metaforen som finns i namnet Frälsningsarmén, 

anspelar på att rörelsen existerar och är ämnad för ett specifikt uppdrag. Betoningen i uppdraget 

ligger på en individuell frälsning och helgelse. Frälsningssoldaternas uniform är märkt med två 

”S” som står för ”saved to save”, vilket också är tydligt i Order och reglemente för soldater 

 
23 Holmberg 2019:30 
24 Ideström 2009:267 
25 Ideström 2009:24 
26 Rosenius 2015:23 
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som börjar med att proklamera att detta uppdrag är det viktigaste för varje soldat.27 

Frälsningsarmén har världens frälsning som mål, under mottot ”Blod och eld”, vilket återges 

på både den officiella fanan som rörelsen använder och i emblemet.28 Utifrån detta postulerar 

jag i uppsatsen att armébegreppet implicerar en uppdragsorienterad ecklesiologi. 

Kyrkobegreppet tar utgångspunkt i ekumeniska dokument där en definition och 

förståelse av kyrkan beskrivs som en gemenskap. Det kanske viktigaste ekumeniska 

dokumentet som också varit avgörande i utvecklingen av en ekumenisk ecklesiologi, är ett 

dokument från 1982, antaget av Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission.29 I BEM-

dokumentet stadfästs en ecklesiologi där den ekumeniska tanken är att kyrkorna ska vara i en 

gemenskap med varandra på liknande sätt som de kristna är i (nattvards)gemenskap med 

varandra. 

The resultant text aims to become part of a faithful and sufficient reflection of the common 

Christian Tradition on essential elements of Christian communion. In the process of growing 

together in mutual trust, the churches must develop these doctrinal convergences step by step, 

until they are finally able to declare together that they are living in communion with one 

another in continuity with the apostles and the teaching of the universal Church.30  

BEM-dokumentet beskriver dop, nattvard och ämbete och har som utgångspunkt att 

sakramenten och ämbetet är viktiga för alla kyrkors ecklesiologi på ett eller annat sätt. I ett nytt 

konvergensdokument från Faith and Order-kommissionen 2013, The Church, preciseras att 

kyrkan är kontextuell och konkret, att den har sin grund i den treeniga Gud och att det är en 

försonad gemenskap (koinonia), som är både mänsklig och gudomlig.31 Utifrån detta postulerar 

jag i uppsatsen att kyrkobegreppet implicerar en gemenskapsorienterad ecklesiologi. 

 
27 “Orders and Regulations for Soldiers of The Salvation Army”, section 1,1: “The Salvation Army is a 

fellowship of people who have accepted Jesus Christ as their personal Saviour and Lord and whose common aim 

is to introduce others to subject themselves to the lordship of Christ”. 
28 https://www.salvationarmy.org.uk/symbols (läst 2020-07-01) “Blod” står för Jesus frälsande blod som renar 

från all synd och “eld” står för den helige Andens eld som dels helgar varje människa och dels utrustar med kraft 

så att uppdraget om människors frälsning kan utföras. 
29 Faith and order. Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and Order Paper No 111, härefter förkortat till 

”BEM-dokumentet” i denna uppsats.  
30 BEM:Preface vii. I en av de viktigaste fornkristna trosbekännelserna, den Nicenska trosbekännelsen, 

definieras kyrkan av fyra specifika kännetecken. Kyrkan beskrivs där som ”en enda”, ”helig”, ”allmännelig” och 

”apostolisk” kyrka. Dessa kännetecken har varit, och är, viktiga ecklesiologiska och ekumeniska 

igenkänningstecken för kyrkan och det återspeglas i BEM dokumentet, se sista del av den sista meningen. 
31 Faith and order. The Church – Towards a common vision, 2014:19–20. Dokumentet förkortas härefter till ”The 

Church” i denna uppsats. 
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1.4 Metod 

I detta avsnitt gör jag först en del reflektioner över den metodologiska ansatsen att använda 

kvalitativa metoder nom teologin och då speciellt det som kallas den empiriska vändningen. 

Därefter beskriver jag den metod som jag använder i denna uppsats. 

1.4.1 Metodreflektioner 

Teologen Alister McGrath skriver att den som ska studera kyrkan måste observera vad kyrkan 

gör i praktiken snarare än att bara läsa vad teologer formulerar om hur kyrkan är eller borde 

vara i verkligheten. “The theologian must attend to what this community does in practice, rather 

than just what its theologians tell us it is or ought to be”.32 Det betyder att den som ska studera 

och skriva fram en ecklesiologi också bör hämta kunskap genom att studera den kyrkliga 

praktiken. Om man som forskare inte förhåller sig till praktiken, hur komplicerad och rörig den 

än kan vara, löper man en risk att beskriva något som helt enkelt inte finns. Teologen Nicholas 

Healy beskriver och kritiserar det han kallar för ”blueprint-ecclesiologies”33, vilket innebär en 

idealiserad beskrivning, eller modell, av hur kyrkan borde se ut. Healy menar att sådana 

modeller blir alltför statiska, i alla fall som enda beskrivning av kyrkan och därför behöver det 

han kallar för den konkreta kyrkan att utforskas.34 Brodd skriver att ecklesiologi är ”ett studium 

som håller samman dogmatik och praxis” men att det inte ska uppfattas som att ecklesiologin 

bara är en del dogmatiken, ecklesiologi är ”det metodologiskt genomtänkta studiet av kyrkans 

självförståelse och självförverkligande”.35 Holmberg använder begreppet ”empirisk 

ecklesiologi” i sin doktorsavhandling för att beskriva ”det teologiska studiet av kyrkan så som 

den konkret framträder i olika sammanhang”.36 

Sammantaget kan man säga att inom nyare forskning har det skett det man kan 

kalla för en empirisk vändning, där den metodologiska ansatsen utvecklats mot att i högre grad 

använda kvalitativa metoder.37 Teologer bedriver mer fältstudier, gör deltagande observationer 

 
32 McGrath 2012:122 
33 Healy 2000:25 
34 Healy 2000:26 
35 Brodd 2000:85  
36 Holmberg 2019:23 
37 Exempel: Ideström, Jonas. Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska 

kyrkan i Flemingsberg, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2009. Cameron, Helen, Bhatti, Deborah, Duce, 

Catherine, Sweeney, James and Watkins, Clare. Talking About God In Practice. Theological Action Research 

and Practical Theology, London: SCM Press, 2010. Scharen, Christian B. editor. Explorations in Ecclesiology 

and Ethnography, Grand Rapids/Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2012. Rosenius, Marie. Svenska 

kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat, Skellefteå: Artos 

& Norma Bokförlag, 2015. Ideström, Jonas and Kaufman, Tone Strangeland (ed). What Really Matters. 

Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, Eugene: Pickwick Publications, 2018. Holmberg, 
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och intervjuer för att använda det som empiriskt underlag i sina analyser för att få kunskap om 

kyrkan. ”Ecklesiologins empiriska vändning innebär ett teologiskt uppvärderande av det som 

sker i lokala kyrkor”, för att citera Holmberg.38 Behovet av en ”empirisk teologi” har fått 

fotfäste inom den akademiska teologin också i Sverige och framför allt i Uppsala, vilket 

teologerna och forskarna Sune Fahlgren och Jonas Ideström redogör för i boken Ecclesiology 

in the Trenches: Theory and Method under Construction.39  

1.4.2 Uppsatsens metod 

Min intention i uppsatsen är att använda en kvalitativ metod där mitt källmaterial både är 

skriftligt och empiriskt. Jag anlägger en hermeneutisk ansats i uppsatsen det vill säga att jag 

tolkar den förändring som jag iakttar, för att förstå dess konsekvenser för den ecklesiologi som 

framträder i Frälsningsarmén. Den hermeneutiska ansatsen kan ses som en spiralrörelse, med 

en pågående tolkning där ny kunskap och information hela tiden ses i ljuset av den gamla och 

delarna i ljuset av helheten.40 Utgångspunkten är att iaktta något och så fråga sig vad det betyder 

för att på så sätt svara på frågan: ”Vad något betyder för någon”.41 Min egen förförståelse kan 

innebära en fördel i denna tolkningsprocess, i och med att jag har kunskap om studieobjektet, 

men det innebär också att ”min egen förförståelse har färgat läsningen”, som Rosenius skriver.42  

Min metod i uppsatsen innebär att jag undersöker dogmatiken i det skriftliga 

materialet för att kunna beskriva Frälsningsarméns teologiska utveckling och för att analysera 

den explicita ecklesiologin som den uttrycks i dessa dokument. Analysen av dogmatiken hjälper 

mig att se denna utveckling för att sedan tolka detta i relation till förändringen av medlemskap 

som skett inom Armén. Jag ser också behovet av att klarlägga om Frälsningsarmén kan 

definieras som en kyrka i och med att man inte förvaltar några sakrament och det kommer jag 

att diskutera i avsnitt 2.4 och då med hjälp av en artikel av Phil Needham och en avhandling av 

David Taylor.43 Både artikeln och avhandlingen diskuterar Frälsningsarméns ecklesiologi 

utifrån ett ekumeniskt perspektiv. Därefter kommer jag att beskriva soldatmedlemskap och 

 
Andreas. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, Skellefteå: Artos & Norma 

Bokförlag, 2019.  
38 Holmberg 2019:21 
39 Fahlgren and Ideström 2015. 
40 Rosenius 2015:45 
41 Rosenius 2015:44 
42 Rosenius 2015:45 
43 Needhams artikel heter “My life must be Christ’s broken bread. Non-practice of the Sacraments  

in The Salvation Army: Re-considering the Decision 130 Years Later”. Taylors bok heter Like a mighty Army? 

The Salvation Army, the Church and the Churches och han diskuterar arméns kyrkosyn med Karl Barth, se 1.6 

Forskningsöversikt. 
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civilmedlemskap och analysera statusen för dem inom Frälsningsarmén innan jag ska redovisa 

och analysera mitt observationsmaterial. Genom att först analysera riterna som de framkommer 

i Handledning för Frälsningsarméns högtider (Handledningen) och sedan jämföra det med det 

jag observerar i genomförandet så kan den reflektionen hjälpa mig att se hur den ecklesiologi 

som framträder relaterar till Handledningen, samt till mina analysbegrepp. Slutligen kommer 

jag att analysera mitt intervjumaterial. De ecklesiologiska fragment som framkommer i 

intervjuerna med nya medlemmar vill jag analysera med hjälp av mina analysbegrepp för att se 

vad förändringen från soldatmedlemskap till civilmedlemskap innebär för ecklesiologin. Det 

ger mig också möjlighet att jämföra resultaten från observationer och intervjuer med den 

ecklesiologi som framträder i det skriftliga materialet, för att kunna ge några huvuddrag i det 

som är Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige idag. Det är troligt att det finns teologiska 

spänningar mellan de olika materialen och genom att synliggöra dessa hoppas jag kunna 

tydliggöra på vilket sätt den förändring av medlemskap som har skett inom Frälsningsarmén 

har betydelse för ecklesiologin.  

Resultatet av detta undersöker jag sedan med hjälp av en diskussionspartner i form 

Bardh och den tes hon har använt sig av i sin avhandling.44 I sin avhandling beskriver hon den 

ekumeniska processen i fem olika frikyrkoförsamlingar som var på väg att gå samman och 

utifrån djupintervjuer skissar Bardh fram en ecklesiologi som hon menar sig finna i svensk 

frikyrklighet. Hon har en tes om ”församlingen som sakrament”, vilket också är namnet på 

hennes bok. Jag vill jämföra mitt material med hennes tes om kyrkan som sakrament för att se 

om det finns likheter mellan den kyrkosyn som Bardh presenterar och de ecklesiologiska 

fragment som jag har sett i mitt material. 

1.5 Material 

Jag använder mig av tre olika slags källmaterial för att besvara min forskningsfråga. Det 

skriftliga materialet innehåller bland annat den officiella dogmatiken men också olika 

teologiska material som ger mig information om vilken slags ecklesiologi som finns explicit 

formulerad i Frälsningsarmén. Observationer av riter och intervjuer med medlemmar ger mig 

information om vilken ecklesiologi som implicit finns inom rörelsen. Genom att sätta samman 

 
44 Bardhs bok heter: “Församlingen som sakrament. Tro, dop, medlemskap och ekumenik bland frikyrkokristna 

vid 1900-talets slut”. Hennes tes lyder: “enligt svensk frikyrklighets församlings- och samfundssyn är Kristus 

genom Ordet och Anden närvarande i, verksam genom och med varje lokal församling. Denna har därigenom del 

i Kristi fullhet och delar den universella kyrkans kännetecken: att den är sakramental och apostolisk. Framför allt 

är den en communio, som utgör grogrund och växtplats för kristenblivande och kristenvarande genom 

katekumenat, bekännelse, dop och medlemskap”. (s 22, 279) 
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dessa olika ecklesiologiska fragment som framkommer, både i de olika materialen och genom 

uppsatsens olika delar, önskar jag att kunna bidra till att skriva fram det som kan utgöra några 

huvuddrag i den ecklesiologi som framträder i Frälsningsarmén i Sverige idag.  

Jag ser att Covid-19 hade en negativ effekt för mig, speciellt när det gäller 

observationer, då i stort sett alla gudstjänster blev inställda från mars månad. Detta gjorde att 

jag inte fick möjlighet att observera mer än två tillfällen av civilmedlemsupptagning och ett 

tillfälle av soldatinvigning. 

1.5.1 Skriftligt material 

Mitt skriftliga material består av den officiella dogmatiken, soldat- och civilmedlemsmaterial, 

Order och reglemente och Handledningen. I tillägg kommer jag också använda annan relevant 

teologisk litteratur. Det skriftliga materialet bidrar med formuleringar av den explicita 

ecklesiologin inom Frälsningsarmén idag och hjälper mig att se den förändring som har skett 

inom Frälsningsarmén där armémetaforen tonas ner och användandet av kyrka ökar. En fråga 

jag ställer till det skriftliga materialet och som är viktig i analysen är: På vilket sätt är 

Frälsningsarméns bruk av armémetaforen kopplat till Frälsningsarméns förståelse av sin 

identitet och sitt uppdrag? För att ytterligare tränga ner i materialet så ställer jag också två andra 

frågor till materialet: Vilken ecklesiologi uttrycks i materialet med hjälp av armémetaforen? 

Vilka spår syns av en förändrad självförståelse från armé till kyrka och hur kommer denna 

förändring till uttryck? 

Frälsningsarméns dogmatik är den officiella läran som finns i The Salvation Army 

Handbook of Doctrine som på svenska heter Handbok i Frälsningsarméns lärosatser 

(Handboken). Det är den grundläggande teologin, alltså den teoretiska förståelsen för 

Frälsningsarméns ecklesiologi och är godkänd av Frälsningsarméns general, och i och med det 

gäller den också som läromässigt grunddokument för Frälsningsarmén i Sverige. 

1.5.2 Observationer 

En andra materialkategori utgörs av de observationer av riter som gjorts i förbindelse med 

invigning av nya soldatmedlemmar och upptagning av nya civilmedlemmar i Frälsningsarmén. 

Jag har undersökt den soldatförberedande boken Att vara soldat i Frälsningsarmén – en tydlig 

och synlig lärjunge till Jesus Kristus (Att vara soldat) som är den svenska utgåvan av det 

engelska materialet Chosen to be a Soldier. Den används för att undervisa nya 

soldatmedlemmar innan invigning till soldat sker och soldatförbundet undertecknas. Det finns 
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inget officiellt material för att förbereda civilmedlemmar, men jag har fått 

undervisningsmaterial från kårledarna som beskriver vad de gör av förberedelser inför 

civilmedlemsupptagning och jag har också undersökt det materialet för att se hur det 

korresponderar med övrigt material. Jag har också undersökt soldatens förbund och det 

medlemsbevis som civilmedlemmarna får. Allt detta är med på att göra att jag får en bättre 

bakgrund för analysen av själva observationen. Jag har observerat tre olika riter i de kårer där 

jag intervjuat nya medlemmar, en soldatinvigning och två upptagningar av civilmedlemmar. 

Syftet med observationerna är att jag önskar att få kunskap om vilka ecklesiologiska fragment 

som kommer till uttryck genom riterna. För att göra observationen mer meningsfulla så har jag 

i tillägg analyserat materialet i Handledning som är den liturgiska ordning som är styrande för 

riter inom Frälsningsarmén, för att se hur det korresponderade med själva genomförandet.   

De frågorna som jag ställer specifikt till observationsmaterialet är: Vilken 

ecklesiologi framträder i soldatmedlemskapsriten respektive civilmedlemskapsriten? Vad 

innebär skillnaden i medlemskapen för ecklesiologin? 

1.5.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat nya medlemmar i Frälsningsarmén, både soldatmedlemmar och 

civilmedlemmar och det har jag gjort inom ramen för enskilda intervjuer med informanter. Jag 

kommer att ha speciellt fokus på civilmedlemmar i analysen av mitt material. Innan intervjuerna 

informerade jag om vad syftet med studien är och samtliga informanter skrev under en 

samtyckesblankett.45 De frågorna som jag ställer till mitt intervjumaterial är: Vilka 

ecklesiologiska fragment framträder hos de nya medlemmarna i Frälsningsarmén? Och andra 

fråga som ska fördjupa den första är: Kan man utläsa en förståelse av Frälsningsarmén som 

kyrka eller armé hos de nya medlemmarna? När jag skriver att något framträder hos de nya 

medlemmarna så är det baserat på att jag har gjort en tolkning och analys av materialet och 

likaså gäller det när jag skriver utläsa en förståelse hos de nya medlemmarna.  

Mina intervjuer som jag har genomfört är så kallade semi-strukturerade.46 Det 

innebär att jag tar utgångspunkt i en intervjuguide där jag har satt upp teman med underfrågor, 

som jag önskar att ställa i intervjuerna.47 De tre teman är medlemskap, Frälsningsarmén och 

kyrkan. Jag använder mig av öppna frågor men är flexibel med tanke på ordningen för frågorna 

i intervjuprocessen. Jag kommer att följa god intervjused som Martyn Denscombe beskriver 

 
45 Se appendix III 
46 Denscombe 2017:204 
47 Se appendix IV 
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som att vara uppmärksam och följsam under intervjun, speciellt i förhållande till informantens 

känslor. Att inte vara rädd om det skulle bli en paus med stillhet, att försöka sammanfatta något 

av vad informanten har sagt för att checka att jag har förstått vad informanten menar samt att 

ha ett icke-dömande förhållningssätt under hela intervjun.48 

I intervjuprocessen kommer insamling, bearbetning och analys av data att göras 

fortlöpande av mig. Jag är medveten om min roll som intervjuare och observatör, där jag ibland 

känner till den jag intervjuar och att intervjupersonerna troligtvis känner till att jag är rektor på 

Frälsningsarméns Officersskola och att det kan orsaka en obalans i intervjusituationen.  

1.5.4 Avgränsning och urval 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan har jag alltså intervjuat nya medlemmar i 

Frälsningsarmén. På vilket sätt gör jag ett medvetet urval av informanter? Hartman refererar till 

Glaser och Strauss som förordar det de kallar för teoretiskt urval.49 Kriterier för det urvalet är 

ändamål och relevans. Ändamålet kan förändra sig genom forskningen, för mig är det att få 

lyssna till nya medlemmar eftersom jag i uppsatsens vill utforska hur förändringen från 

soldatmedlemskap till civilmedlemskap påverkar den ecklesiologi som framträder i 

Frälsningsarmén i Sverige idag. Då är det av stor vikt att jag intervjuar nya civilmedlemmar 

eftersom de är flest, (se figur 2), men jag vill också ha med några nya soldatmedlemmar i mitt 

material, för att undersöka om det är någon skillnaderna i hur de bägge grupperna uppfattar 

Frälsningsarmén. Antalsmässigt önskar jag att ha minimum 10 och maximum 15 informanter. 

Att jag inte önskar fler informanter är för att det ur kvalitativ synpunkt är lika intressant om ett 

exempel kommer till uttryck en eller ett fåtal gånger som att det förekommer frekvent.50 

Alla som blir medlemmar i Frälsningsarmén, blir det i en lokal kår och jag har fått 

statistiskt underlag från Frälsningsarméns huvudkvarter där det framgår i vilka kårer i landet 

som nya medlemmar har registrerats under det senaste året. För att öka genomförbarheten för 

projektet så valde jag i första hand ut informanter från kårer i Stockholmsområdet, där jag själv 

är bosatt. Den officiella statistiken visar att det har blivit 18 nya medlemmar i 

Stockholmskårerna under 2019, (se figur 3).  

 

 
48 Denscombe 2017:211–212 
49 Hartman 2001:70. Denna urvalsstrategi gäller för Grundad teori men överföring av denna strategi till min typ 

av kvalitativ studie anser jag vara relevant. 
50 Edgardh 2001:41 
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Figur 3: Antal nya medlemmar, Stockholmskårerna 2019.51 

Kår: Kår 393 Vasakåren Kungsholmskåren Söderkåren Templet Sundbyberg 

Soldatmedlem: 1 3 1 1 0 0 

Civilmedlem: 8 1 1 1 1 0 

Totalt: 9 4 2 2 1 0 

 

Efter att ha kontaktat kårledarna fick jag veta att i Vasakåren har de nya medlemmarna, av olika 

orsaker, både flyttat från Stockholm och lämnat Frälsningsarmén. Varken Kungsholmskårens 

eller Söderkårens nya medlem kunde ställa upp som informant och för att hitta fler nya 

medlemmar att intervjua kontaktade jag kårledare från kårer i övriga Sverige. Kriteriet för dessa 

kårer var att de låg överst i Sverigestatistiken över nya medlemmar, (se figur 4). Även om jag 

använder en kvalitativ metod så kan det vara intressant att jag har geografisk spridning i urvalet 

vilket jag får när jag har informanter från övriga Sverige. Det kan finnas lokala traditioner och 

synsätt både på medlemskapet och i den ecklesiologiska uppfattningen av Frälsningsarmén, 

som jag därmed kan fånga upp. 

 

Figur 4: Kårer med flest nya medlemmar, övriga Sverige 2019.52 

Kår: Halmstad Visby Örnsköldsvik Norrköping Västerås 

Soldat:   2   0   3 5 3 

Civilmedlem:   9 11   8 3 4 

Totalt: 11 11 11 8 7 

 

Jag har överlåtit till kårledaren i kårerna att ge mig namn på lämpliga intervjupersoner utifrån 

kriteriet att de ska ha blivit medlemmar under 2019/2020. Jag har under mars-april, intervjuat 

totalt 3 soldatmedlemmar och 10 civilmedlemmar, varav 5 är kvinnor. 

Ålderssammansättningen bland informanterna är från 16 till 63 år och de är medlemmar i 7 

olika kårer. Samtalslängden var ungefär 20 minuter per intervju, undantaget var två ungdomar 

som inte var så kommunikativa, där samtalet varade under 10 minuter. Tre av samtalen gjordes 

via Skype. Samtliga samtal spelades in och har transkriberats av mig i närtid efter intervjun. 

 
51 Statistik för 2019 enligt Excel fil från Frälsningsarméns högkvarter utarbetad 2020-01-17. Mottagen per mejl 

2020-01-28. 
52 Statistik för 2019 enligt Excel fil från Frälsningsarméns högkvarter utarbetad 2020-01-17. Mottagen per mejl 

2020-01-28. 
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Jag har också gjort observationer från soldatinvigning och civilmedlemsupptagningar i två av 

de kårer där jag intervjuat medlemmar.53 

1.5.5 Reflexivitet 

Frälsningsarmén är ett litet samfund och vi som är medlemmar känner ofta till varandra på ett 

eller annat sätt. Själv blev jag soldat i Frälsningsarmén i januari 1986 i min hemstad Örebro. 

Jag blev ordinerad till officer för drygt 25 år sedan, vilket innebär att jag känner kulturen inom 

Frälsningsarmén väldigt väl. Visserligen har jag bara tjänstgjort i Sverige sedan augusti 2013, 

dessförinnan var jag officer i Norge och jag är fortfarande ”norsk officer”, alltså tillhörande det 

norska, isländska och färöiska territoriet. Etter flytten till Stockholm började jag arbeta som 

programchef, vilket innebär ansvar för samtliga av Frälsningsarméns verksamheter i Sverige 

och sedan hösten 2016 har jag tjänstgjort som rektor vid Officersskolan. Bägge dessa roller gör 

att jag är känd inom samfundet och jag ser att det är en utmaning i förhållande till min roll som 

forskare när jag undersöker samfundet. Min fru, som också är officer, har varit kårledare på Kår 

393 i fem år, fram till juli 2018. Vår son blev medlem i Kår 393 under 2019, vilket betyder att 

han är en av de åtta nya civilmedlemmarna där, men inte en av de jag har intervjuat.  

I och med min nära anknytning till Frälsningsarmén behöver jag visa en stor grad 

av egen reflexivitet som forskare. Som forskare blir jag själv både en ”insider”, en som själv 

praktiserar det som studeras, och en ”outsider”, en som studerar fenomenet med en akademisk 

distans, vilket utgör en stor skillnad om man jämför med att till exempel en sociolog skulle 

studera det samma fenomenet. Den norska teologen och forskaren Tone Stangeland Kaufman 

skriver att när teologer ska förhålla sig till empiriskt material är det en balansgång att å ena 

sidan lägga för stor vikt vid dogmatiken och å andra sidan lägga för stor vikt vid den mänskliga 

erfarenheter som beskrivs i empiriska data. Hon kallar detta för ett olösligt dilemma för praktisk 

teologisk forskning.54  

Forskaren behöver uppvisa reflexivitet så att inte materialet tolkas fel. För mig 

som är nära Frälsningsarmén, så önskar jag att redovisa dessa fakta för att visa att jag är klar 

 
53 I och med covid-19 utbrottet har alla samlingar i samtliga Stockholmskårer ställts in med omedelbar verkan 

från 15 mars och ut april månad enligt interninformation i Frälsningsarmén daterad 2020-03-27. Detta blev ett 

problem för mig då jag inte har kunnat observera mer än två tillfällen med civilmedlemsupptagning. I mitten av 

april kom nya uppgifter om att samlingar i kårer i resten av landet också har ställts in och att det gäller ut maj 

månad. Flera kårer har börjat med livesändningar via nätet och det gav mig möjlighet att observera en 

soldatinvigning via kårens YouTube kanal. 
54 Kaufman 2016 
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över att det finns en utmaning med en bias i forskningsresultatet, speciellt vad beträffar 

intervjuer och observationer. 

1.6 Forskningsöversikt 

Frälsningsarmén i Sverige är inte mycket beforskad, däremot finns det internationell 

ecklesiologisk forskning som är av intresse för mig och som berör mitt tema. Jag kommer att 

kort presentera de studier som jag menar har mest relevans för mig och jag börjar med forskning 

om svenska förhållanden, som inskränker sig till ett antal akademiska uppsatser, och går sedan 

över till internationell forskning om Frälsningsarmén för att avsluta med en svensk studie av 

frikyrklighet som jag menar har relevans för min uppsats. Jag återkopplar också till flera av 

dessa studier senare i uppsatsen. 

Arne Olsson har genomfört en studie på magisternivå 2011, Ecklesiologisk 

reflexion i Frälsningsarmén. Ecklesiologi i en icke-kyrka med sakramentalitet utan sakrament. 

Uppsatsen koncentrerar sig på den internationella arenans ecklesiologiska samtal. Olssons tema 

i uppsatsen, att se på ecklesiologisk reflektion på en internationell nivå, tangerar delar av min 

uppsats då jag kommer att se på den internationella utvecklingen av Frälsningsarméns 

ecklesiologi. Han konstaterar utifrån sina fynd att ”Frälsningsarméns självbild är i dag ecclesia, 

kyrka”.55 Att Frälsningsarmén idag ser på sig själv som en kyrka, är en tentativ förutsättning 

som jag har i min uppsats. 

Denna masteruppsats bygger vidare på några fynd från min egen magisteruppsats 

från 2018. Den har också ecklesiologi som tema: En kyrka med omfattande socialt arbete. En 

analys av Frälsningsarméns självförståelse. Där tar jag upp Frälsningsarméns ecklesiologi i 

Sverige som den kommer till uttryck genom olika skriftliga material och analyserar den utifrån 

ett analysverktyg, ”The Salvation Stool”, där frälsning, helgelse och socialt arbete representerar 

var sitt ben på ”pallen”.56 I uppsatsen konstaterar jag att de olika skriftliga materialen har olika 

tyngdpunkt. Dogmatiken handlar mest om frälsning, medlemsmaterialet handlar mest om 

helgelse och det publika materialet handlar nästan uteslutande om det sociala arbetet.57 I 

slutsatserna kan jag bland annat konstatera att Frälsningsarmén blir mindre armé och mer och 

mer kyrka i sin egen självförståelse. Det var en överraskande upptäckt som jag alltså utvecklar 

mer i denna uppsats. 

2018 skrev Stig Axelsson en masteruppsats med titeln: Officerskapet i 

Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. 

 
55 Olsson 2011:35 
56 Bååth 2018:8 
57 Bååth 2018:44 
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Det är en studie om hur en svensk ledare för den internationella Frälsningsarmén uttrycker sig 

angående officerarnas roll inom Frälsningsarmén. Axelsson har undersökt ett antal skriftliga 

manuskript av Wickberg och utifrån dessa utvecklar han det han kallar för ”Officerskapets 

ecklesiologi”, där han menar att Wickberg bygger på Catherine Booths tanke om 

Frälsningsarmén som en ”Guds Armé” och att ”officerskapet är ett ambassadörsuppdrag”. 

Vidare säger Axelsson att Wickberg ser på FA som ”en gren i den världsvida kyrkan och att 

han ser betydelsen av kristen enhet”.58 Det internationella perspektivet från Wickbergs tid som 

stabschef och general, 1961 – 1974, har fått inflytande på den teologiska utvecklingen inom 

Frälsningsarmén och Axelsson skriver att: ”Vi har även förstått att Erik Wickberg var orolig 

för en utveckling mot en kyrkoidentitet eftersom han menade att då skulle FA förlora sin 

identitet och även förlora sin själ”.59 Det har skett en del på den ecklesiologiska arenan i 

Frälsningsarmén sedan Wickberg var general och där tar denna uppsats vid genom att 

undersöka dagens situation i Sverige. 

Den första internationella studien jag vill nämna är den som David W. Taylor har 

utfört. Han är själv officer i Frälsningsarmén och har skrivit en doktorsavhandling om 

Frälsningsarméns ecklesiologi. Taylors avhandling resulterade i en bok, Like a Mighty Army? 

The Salvation Army, the Church and the Churches. Det är en tvådelad bok, där han i den första 

delen skissar Frälsningsarméns historia. Där påvisar han hur rörelsen först gick från en mission 

till att etablera sig som en armé och hur det sedan växer fram en teologi som mer och mer 

omtalar armén som kyrka. I den andra delen låter Taylor denna teologi samtala med Karl Barth. 

Taylor föreslår i boken att Frälsningsarmén ska återinföra praktiken med dop och firande av 

Herrens måltid som konstitutiva handlingar för kyrkan och jag ska återkomma mer ingående 

till Taylors studie i uppsatsens kapitel fem, när jag diskuterar om Frälsningsarmén är en kyrka.60  

Gudrun Maria Lydholm, som också hon är frälsningsofficer, har i sin 

doktorsavhandling undersökt processen som ledde till att Frälsningsarmén beslutade om att bli 

ett eget självständigt trossamfund i Norge. Lydholms bok som bygger på hennes avhandling, 

heter: Lutheran Salvationists? The Development Towards Registration as an Independent Faith 

Community in The Salvation Army in Norway with Focus on the Period 1975 – 2005. Lydholms 

undersökning är av deskriptiv karaktär. Angående ecklesiologi påpekar Lydholm en luthersk 

påverkan på några av de norska salvationisternas ecklesiologi, i och med att de flesta 

salvationister i Frälsningsarmén i Norge också är medlemmar i den lutherska kyrkan. 

Frälsningsarméns icke-sakramentala tro, utan firande av dop och nattvard, ställs i kontrast mot 

den lutherska kyrkans firande av dop och nattvard.  

 
58 Axelsson 2018:104 
59 Axelsson 2018:99 
60 Taylor 2018:250 
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The influence from the Norwegian Church mainly concerned the sacraments as notae ecclesiae, 

an influence that revealed itself both during the work of Frelsesarmeens’s Church Commission 

and at the time of registration, even though the available sources did not specify how 

widespread the influence was. Such an influence could give reason for identifying some 

Salvationists as Lutheran Salvationists.61 

Lydholm frågar sig alltså om det skulle kunna vara så att inflytandet från den lutherska kyrkan 

i Norge, speciellt i frågan om att använda sakramenten dop och nattvard som de specifika 

kännetecknen för kyrkan, skulle motivera att några salvationister kan kallas för ”lutherska 

salvationister”. Frågan om det kontextuella inflytandet från andra kyrkor är en högst relevant 

fråga inte bara för Frälsningsarmén i Norge, utan också i Sverige och i hela världen. 

En sista studie som jag vill referera till är baptistpastor Ulla Bardhs 

doktorsavhandling: Församlingen som sakrament. Tro, dop, medlemskap och ekumenik bland 

frikyrkokristna vid 1900-talets slut. Bardhs studie handlar om vad enskilda medlemmar i 

frikyrkan har för uppfattningar om kyrkan, och mer precist församlingen. Denna studie bygger 

på ett betydligt mer omfattande intervjumaterial än min studie. Bardh undersöker hur skillnader 

mellan olika frikyrkosamfund när det gäller tolkningar av dop, nattvard, ämbete och 

kyrkoordningar har bearbetats i ett praktiskt ekumeniskt perspektiv och hur den gemensamma 

spiritualiteten och tolkningen av församlingens uppgift synes att uppväga svårigheter och 

motiverar det konkreta enhetsarbetet.62 I och med att Frälsningsarmén aldrig har varit 

involverad i konkreta ekumeniska samtal med syfte att slå samman församlingar eller fusionera 

med ett annat samfund, så har inte Frälsningsarmén de samma erfarenheter som många andra 

frikyrkor i Sverige. Bardh har skrivit fram en ecklesiologi för frikyrkorna där hon menar att 

frikyrkoförsamlingens sakramentalitet är det viktigaste kännetecknet och prövat den tesen på 

sitt material. Eftersom de frikyrkosamfund som Bardh undersökt och Frälsningsarmén verkar i 

svensk kontext, så är det relevant att kunna jämföra den ecklesiologi som finns inom 

Frälsningsarmén i Sverige med den ecklesiologi som Bardh menar sig finna i svensk 

frikyrklighet. Frälsningsarmén räknas som en del av den så kallade ”frikyrkofamiljen” inom 

Sveriges Kristna Råd.63 Bardhs avhandling har titeln ”Församlingen som sakrament” och det 

syftar på en ecklesiologisk förståelse av församlingen som förmedlare av Guds nåd, som Bardhs 

tes visar till: 

enligt svensk frikyrklighets församlings- och samfundssyn är Kristus genom Ordet och Anden 

närvarande i, verksam genom och med varje lokal församling. Denna har därigenom del i 

Kristi fullhet och delar den universella kyrkans kännetecken: att den är sakramental och 

 
61 Lydholm 2017:241 
62 Bardh 2008:5–6 
63 https://www.skr.org/om-oss/medlemskyrkor/ (läst 2020-04-13) 
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apostolisk. Framför allt är den en communio, som utgör grogrund och växtplats för 

kristenblivande och kristenvarande genom katekumenat, bekännelse, dop och medlemskap.64 

Jag kommer att använda Bardhs tes som en ecklesiologisk diskussionspartner för mitt material 

i resultatdiskussionen i kapitel fem. 

Genom denna uppsats hoppas jag bidra till att täppa igen en kunskapslucka 

angående Frälsningsarméns ecklesiologiska utveckling. Jag vill också bidra till att ge kunskap 

för att förstå den ecklesiologiska förändringsprocess som har skett inom rörelsen, också i 

relation till medlemskapet och betydelsen det har för den ecklesiologi som framträder i 

Frälsningsarmén idag. 

1.7 Disposition 

För att utforska hur en förändring av medlemskap påverkar den ecklesiologi som framträder i 

Frälsningsarmén i Sverige så kommer jag att i kapitel två beskriva den förändring av 

Frälsningsarméns ecklesiologi utifrån det jag menar är relevant skriftligt material och analysera 

den ecklesiologi som framkommer i Frälsningsarméns dogmatikbok Handboken. I kapitel tre 

beskriver jag först de olika medlemskapen i Frälsningsarmén, vilket också innebär en 

genomgång och analys av medlemsskapsmaterial, innan jag redovisar mina observationer från 

soldatinvigning och civilmedlemskapsupptagning. Därefter, i kapitel fyra, presenterar jag 

resultatet från mina intervjuer. I kapitel fem analyserar jag och redovisar de slutsatser som jag 

gör baserat på uppsatsens fynd och jag diskuterar mina resultatet med hjälp av en 

diskussionspartner i Bardh med utgångspunkt i den tes hon har använt i sin avhandling.  

  

 
64 Bardh 2008:22, 279 
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2. Ecklesiologisk förändring i Frälsningsarmén 

I det här kapitlet ska jag göra en kortfattad framställning över det jag menar är Frälsningsarméns 

ecklesiologiska utveckling från starten tills idag. Jag kommer att följa den ecklesiologiska 

förändringen genom att först se på uppstarten av Frälsningsarmén mot slutet av 1800-talet. 

Sedan gör jag ett nedslag i 1980-talet och undersöker hur BEM-dokumentet påverkade den 

ecklesiologiska självförståelsen i Frälsningsarmén. Avslutningsvis undersöker jag den 

officiella ecklesiologi som återfinns i den senaste utgåvan av Frälsningsarméns officiella 

dogmatik, Handboken. Syftet med kapitlet är att undersöka på vilket sätt Frälsningsarméns 

användning av armémetaforen är kopplat till Frälsningsarméns förståelse av sin identitet och 

sitt uppdrag och att se efter spår av en förändrad självförståelsen från armé till kyrka. 

2.1 Frälsningsarméns tidiga ecklesiologi 

Den Kristna Missionens årskongress 1878 kallades för en ”War Congress”.65 Kongressen 

beskrev arbetet i missionsorganisationen i ordalag som att man hade gjort ”erövringar av 

territorier” under det senaste året. Man skrev också att missionen har ”deltagit i ett krig” som 

på sikt ska bringa fullständig fred i människors hjärtan. Missionen organiserades som en ”armé” 

som skulle bringa budskapet ut till hela världen. ”It has organised a salvation army to carry the 

blood of Christ and the fire of the Holy Ghost into every corner of the world.”66 Denna 

metaforiska användning av det militära språket gav utslag också i ett namnbyte. Missionen blev 

till en armé, en Frälsningsarmé. I åren innan detta, hade det skett en inriktningsförändring inom 

organisationen. Den ledde till en ”arméfiering” av hela missionsrörelsen, som jag kortfattat 

beskrivit i uppsatsens inledande kapitel. William Booth var den som drev på utvecklingen, 

bland annat genom användandet av arméretoriken i sina offentliga tal. Han citeras på följande 

sätt i månadsmagasinet till The Christian Mission, september 1878:  

Mr Booth delivered an address on "The Future of the War." Dwelling upon the difficulty of the 

task undertaken, to overthrow the kingdom of Satan and establish the kingdom of God, he 

showed the necessity for the utmost possible force; and, therefore, for adopting God’s plans of 

organising a force upon a thoroughly military system, of which the distinguishing features 

were (1) authority; (2) obedience ; (3) the adapted employment of everyone’s ability; (4) the 

training of everyone to the utmost ; (5) the combined action of all. He showed that such a 

 
65 The Christian Mission Magazine, September 1878, https://www.salvationarmy.org.uk/about-us/international-

heritage-centre/international-heritage-centre-resources/digital-collections/christian-mission s 225, (läst 2020-09-

07) 
66 The Christian Mission Magazine, September 1878, https://www.salvationarmy.org.uk/about-us/international-

heritage-centre/international-heritage-centre-resources/digital-collections/christian-mission s 225, (läst 2020-09-

07) 
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system, although almost unknown in the religious world, was the one in vogue in all armies 

and in all human undertakings, and the one manifestly best calculated to accomplish our 

purpose, and asked why it should not be possible to-day(sic) to raise an army of crusaders for 

the salvation of souls as it once was to raise armies for the recovery of a sepulchre.67 

Detta citat från Den Kristna Missionens månadsmagasin från september 1878, visar att William 

Booth ansåg att organisera en armé av kristna var det bästa sättet för att övervinna Satans rike 

och etablera Guds rike. Han menade bland annat att en auktoritär ledarstil som kräver lydighet 

från medlemmarna uppenbarligen har visat sig vara det bästa sättet att organisera sig, för att 

kunna utföra uppdraget så effektivt som möjligt. Men det var inte bara William Booths egna 

tankar menade han själv, utan organiseringen av en armé var också Guds plan för att övervinna 

Satan och bringa ut Guds rike i hela världen, som vi kan läsa. Den unga Frälsningsarmén 

arméfierades på olika sätt. Bland annat utvecklades det militanta språket, man började använda 

fanor med mottot ”Blood & Fire”, man började använda uniformer, månadsmagasinet fick 

ändrat namn till ”The War Cry”, soldaterna (medlemmarna) undertecknade ”Articles of War”, 

som bland annat innehöll livsstilskrav och ett löfte om trofasthet mot armén samt mot den lära 

som formulerades i de elva lärosatserna.68 Armén utarbetade ”Order och reglementen” som 

reglerade arméns organisering och framträdande, både som organisation och som enskilda 

officerare. Den teologiska utvecklingen styrdes av att använda den mest effektiva metoden för 

att förverkliga målet om hela världens frälsning, det vill säga i organiseringen av en armé, vilket 

också tillskrevs gudomligt upphov. 

Om en styrelses värde och brukbarhet skall bevisas af dess framgång i att förverkliga de mål, 

för hvilka den inrättades, så kunna de framgångar, som Armén vunnit på sin bana, i och för sig 

utgöra tillräcklig grund för dess anspråk på att anses icke blott vis och nyttig, utan äfven 

gudomlig.69 

Utvecklingen influerades också av en helgelseförkunnelse med vikt på den personliga 

omvändelsen och vikten av ”ett rent hjärta”.70 

En tongivande person i den tidiga Frälsningsarmén var George Scott Railton som 

var samstämd med William Booth i bägge dessa teman, både arméorganisering med 

 
67 The Christian Mission Magazine, September 1878, https://www.salvationarmy.org.uk/about-us/international-

heritage-centre/international-heritage-centre-resources/digital-collections/christian-mission s 250, (läst 2020-09-

07) 
68 Gariepy 2009:15–22, Chapter four ”An army is formed”. 
69 Order och reglementen 1907:282–283. I de reviderade Order och reglementen från 1997, sida 51, har detta 

uttalande modererats en hel del och idag kan vi läsa: ”Armens styrelseform har inte bildats efter någon på 

förhand uppgjord plan eller efter mönster från någon annan organisation. Den antog sin nuvarande halvmilitära 

struktur som svar på den framgång som pionjärernas egna initiativ hade gett”. 
70 Booth 1902: ”Purity of Heart” var ursprungligen en helgelsespredikan om betydelsen av hjärtats renhet. 
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användandet at armémetaforen och vikten av ”ett rent hjärta” och de var bägge skeptiska mot 

att använda yttre tecken för den inre förvandlingen. 

For George Scott Railton there was only one baptism – the baptism of the Holy Spirit – and 

only one communion with Christ – the communion of a cleansed heart devoted to his service. 

Booth came to suspect symbolism, believing that men are only too ready to adopt excuses and 

lean upon a formalism rather than upon God.71  

Den starka betoningen på den individuella frälsningen, den starka aktivistiska framtoningen och 

inte minst upplevelsen av Andens verk i människors liv, oberoende av sakramentsförvaltning, 

gjorde att Frälsningsarmén i januari 1883 intog en icke-sakramental hållning och avskaffade 

den rituella sakramentsförvaltningen helt inom armén. William Booth skrev ett nyårs-tal till 

sina officerare i ”The War Cry” 17 januari 1883 där han förklarade sin syn på frågan om att 

förvalta sakramenten: 

Now if the Sacraments are not conditions of Salvation; if there is a general division of opinions 

as to the proper mode of administering them, and if the introduction of them would create 

division of opinion and heartburning, and if we are not professing to be a church, nor aiming at 

being one, but simply a force for aggressive Salvation purposes, is it not wise for us to 

postpone any settlement of the question, to leave it over to some future day, when we shall 

have more light, and see more clearly our way before us? Meanwhile, we do not prohibit our 

own people in any shape or form from taking the Sacraments. We say, ”If this is a matter of 

your conscience, by all means break bread.” 72 

William Booth var klar över sakramentens betydelse för individen, och för kyrkan, men som 

han skriver, betecknar inte Frälsningsarmén sig själv som en kyrka eller siktade på att bli en. 

Man såg sig helt enkelt som en angripande (militär) styrka med syfte att frälsa (världen), och 

där lämnar William Booth saken på en icke tidsbestämd paus. Jag ser att armémetaforen är 

central för Frälsningsarméns ecklesiologi och den har helt konkret varit en drivkraft i att överge 

två av de kännetecken som exempelvis BEM-dokumentet tillskriver den universella kyrkan, 

nämligen dop och nattvard. Detta gjordes för att armén skulle koncentrera sig om uppgiften 

som Booth ansåg vara viktigast, att gå ut i hela världen med budskapet om Guds frälsande nåd. 

Frälsningsarméns bruk av armémetaforen är tydligt kopplat till förståelsen av uppdraget men 

också till identiteten, då Booth inte ansåg att det var viktigt för identiteten att vara kyrka, men 

att vara en angripande och aggressiv styrka, inblandad i striden mot synden. I denna första tids 

syn på rörelsen definieras armébegreppet, och därmed ecklesiologin, med ord som ”uppdrag”, 

”strid”, ”soldat”, ”rörelse”, ”mobilisering”, ”mission”, ”personligt engagemang” och 

”aktivistisk”. Den ecklesiologi som uttrycks är alltså tydligt uppdragsorienterad som jag tolkar 

Frälsningsarméns tidiga historia och man skulle kunna säga att den tidiga missionsrörelsen gick 

 
71 Gariepy 2009:71–72 
72 Green 2005:147. Green citerar William Booth, ”The General’s New Years Adress to Officers”, i, ”The War 

Cry”, January 1883, p. 2. 
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från att vara en tydlig kyrka, med sakramentsförvaltning och gemenskap i fokus, till att bli en 

armé utan sakramentsförvaltning där uppdraget var i fokus. Samtidigt lämnar Booth dörren 

öppen för att göra om på beslutet, när han säger att han vill skjuta upp för framtiden, det 

slutgiltiga beslutet om man ska förvalta sakramenten eller inte. Jag skulle tolka den arméfiering 

som skedde till att användandet av armémetaforen är tydligt kopplat till Frälsningsarméns 

förståelse av sin identitet och sitt uppdrag.  

Här lämnar vi den tidiga Frälsningsarmén och återvänder 100 år senare när 

Frälsningsarmén utmanades till att göra en ecklesiologisk reflektion utifrån en ekumenisk text. 

2.2 Frälsningsarméns ecklesiologiska utmaning 

Frälsningsarmén utmanades till en egen ecklesiologisk reflektion i och med antagandet av 

BEM-dokumentet 1982. Den första delen av detta dokument handlar om dopet i vatten i den 

treeniga Guds namn, som inlemmande i Kristi kropp.73 Genom dopet får den döpta del i Kristi 

liv, död och uppståndelse och på samma gång del i trons gåva.74 BEM-dokumentets text om 

dopet erkänner dopet som inlemmandet i den ena kyrkan, som är ”the one Church, holy, 

catholic and apostolic, which stretches over all the nations of the earth”.75 En kommentar till 

denna punkt, nr. 21, konstaterar att det finns några afrikanska kyrkor som praktiserar dop i 

den helige Anden genom handpåläggning, samtidigt som de erkänner andra kyrkors dop i 

vatten. Dokumentet konstaterar att vidare studier av denna praktik behövs, i synnerhet 

gällande förhållandet till dop i vatten.76  

Den andra delen av dokumentet handlar om eukaristin, som också omnämns i 

dokumentet med uttryck som Herrens måltid, brödsbrytelse, den heliga nattvarden, den 

gudomliga liturgin och mässan. Eukaristin beskrivs som den centrala handlingen i kyrkans 

gudstjänst för att det är det väsentliga sakrament där Guds gåva ges i Kristus genom den 

helige Andens kraft.77 Att fira nattvarden är på en och samma gång en tacksägelse till Fadern, 

en åminnelse av Kristus och att nedkallande av Anden som gör Kristi närvaro reell för kyrkan, 

står det i dokumentet.78 Nattvarden beskrivs också som de troendes gemenskap (kommunion) 

och som Gudsrikets måltid och ett viktigt syfte med att fira detta, enligt dokumentet, är att den 

kristna tron fördjupas genom Herrens måltid och just därför bör eukaristin firas regelbundet.79 

 
73 BEM 1982:2,6 
74 BEM 1982:1,3 
75 BEM 1982:7 
76 BEM 1982:7. Detta uppmärksammades och kommenterades i Frälsningsarméns svar på BEM. 
77 BEM 1982:8 
78 BEM 1982:11 
79 BEM 1982:15 
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Den tredje delen handlar om ämbetet och ämbetssynen i olika samfund. Jag kommenterar inte 

den delen i min uppsats då det framförallt är dop- och nattvardssynen som utmanas i 

Frälsningsarméns ecklesiologi. 

För Frälsningsarmén ligger det flera utmaningar i de ekumeniska frågorna om 

dop och nattvard, eftersom rörelsens teologiska ståndpunkt är att endast tron, utan någon form 

av ritualer eller användning av konkreta sakrament, är nödvändig för frälsning och helgelse. 

Denna ståndpunkt är, som BEM-dokumentet visar, mycket utmanande för majoriteten av de 

kristna kyrkorna. Samtidigt var det helt grundläggande för Frälsningsarméns ecklesiologi och 

när Frälsningsarmén svarade på BEM-dokumentet 1986 poängterade man den inre aspekten 

av det yttre tecknet, vilket gjorde att i synen på dop är det regeneration (pånyttfödelse) som är 

det teologiskt viktigaste och i synen på nattvard är det sanctification (helgelse) som är det 

signifikativa för teologin och denna betoning placerar alltså Frälsningsarmén utanför det man 

uppfattar som mänskliga riter. 

“The need for regeneration by the power of the Holy Spirit, through repentance towards God 

and faith in our Lord Jesus Christ. We firmly reject the idea that any work or rite can 

accomplish what God has promised in response to faith.  

The call to sanctification, the life of holiness, the inseparable consequence of salvation, an 

experience created and maintained only by obedient trust in the Saviour indwelling the believer 

by his Spirit”.80 

När det gäller frågan om dop refererar man till soldatinvigningen som en slags parallell till 

dopet. På samma sätt som en individ som döps välkomnas in i den kristna gemenskapen i 

kyrkan, så välkomnas en individ som invigs till soldat in i den kristna gemenskapen i 

Frälsningsarmén, skriver man i svaret på BEM-dokumentet:  

In The Salvation Army the "swearing-in" ceremony for over-fourteen-year-olds desiring to 

become soldiers in the Army, marks acceptance as a member of the visible church for the 

believer, a public confession of Christ as Lord and Saviour; for the church, a sign that the 

believer is received and welcomed into Christian fellowship. The salvationist so received 

would attest to the same sense of incorporation into the family of God and the life and service 

of Jesus Christ, with the beginnings of the inner working of the Holy Spirit, as does his 

baptized believer brother. Like that of baptism, this ceremony is always "celebrated and 

developed in the setting of the Christian community".81 

Redan 1981 blev en amerikansk frälsningsofficer, dåvarande kapten och senare kommendör 

Phil Needham, ombedd att skriva en bok om Frälsningsarméns ecklesiologi, utifrån att BEM-

dokumentet skulle publiceras av Kyrkornas världsråd.82 Boken Community in Mission. A 
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Salvationist Ecclesiology blev publicerad 1987 och jag menar att den är det allra mest 

inflytelserika bidraget för Frälsningsarméns fortsatta interna teologiska reflektion och 

ecklesiologiska utveckling. Needham understryker i den boken att det viktigaste för kyrkan är 

uppdraget, som han ser som själva syftet med kyrkan.83 Startpunkten för det kristna livet är 

när evangeliet mottas i tro på Jesus Kristus. Needham skriver att Frälsningsarméns 

ecklesiologi bidrar till förståelsen av kyrkan som grundad i Kristus och att den frälsande tron 

kan mottas i nåd av vem som helst (whosoever), utan några ritualer.84 Han förklarar vidare att 

kyrkans ritualer är andliga händelser som pekar mot en gudomlig realitet. Men de är inte i sig 

själv denna realitet. Vare sig det är dop eller soldatinvigning, säger han, så är de utvändiga 

symboliska tecken på en inre andlig förvandling.85 Kyrkan är en gemenskap skapad av den 

helige Ande för att ta del av Jesu liv, död och uppståndelse och växa i helgelse. Needham 

påpekar att salvationister inte är anti-sakramentala, de är helt enkelt icke-sakramentala, i och 

med att de inte använder de kyrkliga riterna dop och nattvard, skriver han.86 Samtidigt menar 

han också att ett heligt liv är ett sakramentalt liv. Helgelse är Guds nåds verk och genom det 

blir hela livet heligt så att varje ögonblick är ett potentiellt sakrament, i betydelsen 

nådesförmedlande.87  

Needham beskriver kyrkan med termen pilgrimsfolk, och ger kyrkan tre 

specifika pilgrimskarakteristika: Kyrkan är alltid i rörelse. Kyrkan har bara en temporär 

relation med det samhället den existerar i. Kyrkan är på väg mot ett bestämt framtidsmål.88 En 

kyrka som är i rörelse, som ett pilgrimsfolk, är också en kyrka som är inblandad i en kamp. 

Om man ska förstå den militära bilden helt korrekt, skriver Needham, måste man förstå att 

orsaken till att kyrkan existerar är att den har ett uppdrag. Uppdraget är att vinna varje land, 

stad och ort för Kristus som det också står på Frälsningsarméns fanor och det innebär en 

kamp.89 Uppdraget är att vara ”an army of the gospel of salvation-through-reconciling-love. It 

is a salvation army”.90 Needham skriver att kyrkan i Nya Testamentet var influerad av den 

romerska armén. Kyrkans dopkandidater avlade ett sacramentum, eller en militär ed, precis 

som en romersk soldat. När dopkandidaten avgav detta sacramentum var det för att visa 

absolut lydighet mot Kristus som sin högsta befälhavare, skriver Needham och menar att 
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kyrkan i Nya Testamentet liknade en armé, alltid redo för strid. ”The early Church, therefore, 

was something like an army, and its activities alternated between making camp in preparation 

for the battle and breaking camp to do battle”.91  

En förståelse av kyrkan som en missionerande armé får vissa implikationer, 

skriver Needham. För det första kan kyrkan inte identifiera sig med världen eller en speciell 

kultur eller samhälle. Den måste vara fri från bindningar, leva enkelt och fokusera på det som 

är viktigt. För det andra så är de inte rum för passiva medlemmar och därför passar ordet 

soldat bättre än medlem. Antingen är en soldat i strid, eller så gör han sig stridsklar, annars 

handlar det inte om riktiga soldater. För de tredje måste kyrkan vara mobil och flexibel, redo 

att inta nya stridsfält och att anpassa sig efter behov som uppstår. För det fjärde är den 

viktigaste interna verksamheten att göra sig redo för strid. All verksamhet i kyrkan ska vara 

inriktad mot det, kyrkan ska ha funktionen av att vara en slags träningsarena för striden 

utanför dess väggar. För det femte, eftersom kyrkan är en armé som är i strid, måste varje 

soldat vara redo att lida i striden. Needham visar till Bibelns ord (2 Tim 2:3).92 Den 

ecklesiologi som Needham skriver fram i boken är tydligt uppdragsorienterad. Det viktigaste 

för kyrkan är att, som en armé, göra sitt uppdrag, utföra sin mission:  

The missionary Church, then, is nothing other than the Church following its Lord, leading its 

sacramental life, travelling on its pilgrim way – and inviting others to do the same. Only as 

such is it an army of salvation commissioned for battle. Only as such is it engaged in warfare. 

For the Church at war, there is no human enemy. In fact, persons are seen only as potential 

recruits. The enemy is sin in all its personal and social forms-all of which seek to destroy the 

God-given integrity of human life. As long as this battle for the human soul rages, the Church 

will be commissioned for battle.93
  

Needham skriver alltså fram en ecklesiologi där han bekräftar det som William Booth 1883 

beskrev som ”en angripande (militär) styrka med syfte att frälsa (världen)”, frälsa världen från 

all synd, både den personliga och den sociala och alla människor är potentiella rekryter för att 

bli soldater och på det sättet hjälpa till med uppdraget.  

Som jag har visat, styrktes armémetaforen i och med den reflektion som BEM-

dokumentet utlöste i Frälsningsarmén. Needhams bok blev i det närmaste en officiell 

ecklesiologi för Frälsningsarmén, vilket också dåvarande general Eva Burrows skriver i bokens 

förord.94 Den uppdragsorienterade ecklesiologin blev alltså stadfäst, både genom 

Frälsningsarméns svar på BEM-dokumentet och först och främst genom utgivningen av boken 

Community in Mission. Min tolkning av det som skedde är att det finns få spår av en förändring 
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av självförståelse i den ecklesiologiska reflektionen som skedde i den officiella 

Frälsningsarmén, i kölvattnet av BEM-dokumentets utmaning för Armén. Det var snarare så att 

Frälsningsarmén blev mer armé efter denna teologiska process. 

Men den ecklesiologiska reflektionen fortsatte inom rörelsen och när 

Frälsningsarmén skulle utarbeta en ny dogmatikbok resulterade det bland annat i att Handboken 

fick ett eget kapitel om kyrkan.  

2.3 Frälsningsarméns ecklesiologi enligt den officiella dogmatikboken 

Frälsningsarmén fick en ny dogmatikbok 1998, Salvation story. Salvationist Handbook of 

Doctrine. Den innehåller ett kapitel som heter ”People of God. Doctrine of the Church”. Det 

var första gången som en officiell dogmatikbok explicit innehöll ett kapitel om kyrkan vilket 

jag tolkar som att ecklesiologin succesivt fick en specifik plats i teologin efter BEM-textens 

utmaning för samfundet. Kapitlet avslutas med en mening som har samma uppbyggnad som 

lärosatserna, och börjar med orden: ”We believe…” alltså uppbyggd som en bekännelseform.  

We believe in the Church, the body of Christ, justified and sanctified by grace, called to 

continue the mission and ministry of Christ.95 

Det är alltså en bekännelse av en tro på kyrkan, Kristi kropp, som både är rättfärdiggjord och 

helgad av nåd, kallad att fortsätta Kristi uppdrag och tjänst. En uppdragsorienterad ecklesiologi, 

i den tradition som Frälsningsarmén har haft sedan starten av rörelsen och som Needham skrev 

fram i boken Community in Mission. 1999 utgav Frälsningsarmén internationellt boken Study 

Guide to Salvation Story: Salvationist Handbook of Doctrine. Det var ett fördjupningsmaterial 

som skulle användas av salvationister över hela världen och som skulle stärka salvationismen 

inåt i Frälsningsarmén genom att göra soldatmedlemmarna mer medvetna om läran. En viktig 

del av läran, som jag tolkar det, var den uppdragsorienterade ecklesiologi som styrkte 

självförståelsen av att vara en armé samtidigt som den strök under att Frälsningsarmén också 

tillhörde Kristi kropp, alltså den universella kyrkan. 

2010 fick Frälsningsarmén ännu en ny internationell dogmatikbok, ”The 

Salvation Army Handbook of Doctrine” och den var en sammanslagning av de två materialen 

från 1998 och 1999 men också med en del ändringar i texten. Handboken översattes till svenska 

och gavs ut 2012 i Sverige. I ett appendix i Handboken har man tagit med ett uttalande från 

2008, ”The Salvation Army in the Body of Christ: An Ecclesiological Statement” som på ett 

kortfattat sätt beskriver Frälsningsarméns ecklesiologi. Det är ett uttalande som jag uppfattar 

att man har gjort för att stärka Frälsningsarméns egen självförståelse som kyrka genom att man 
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själv definierar vad som kan kallas kyrka och vad som inte kan kallas kyrka, uttryckt i ”Vi tror”- 

och ”Vi tror inte”- meningar. Till exempel poängteras Frälsningsarméns identitet som kyrka 

genom detta uttalande: 

”VI TROR att Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka engagerad i permanent 

mission till de oomvända, och att den är en integrerad del av Kristi kropp liksom andra kyrkor, 

och att Arméns lokala kårer är lokala församlingar liksom andra kristna kyrkors församlingar. 

Armén har sitt ursprung i den metodistiska väckelserörelsen och har fortsatt utan att assimileras 

med något annat samfund. Liksom andra reformatorer före honom hade William Booth inte 

från början någon avsikt att grunda ett nytt samfund. Under årens lopp har Frälsningsarmén 

gått vidare i sin framväxande självförståelse, och i andras uppfattning, från att vara en 

parakyrklig väckelserörelse (först under namnet the Christian Mission/Den kristna missionen) 

till att bli en kristen kyrka med en permanent mission till de icke-frälsta och de 

marginaliserade. Frälsningssoldater är fortfarande nöjda med att helt enkelt kallas ”Armén”, 

eller ”mission” eller en ”rörelse” eller, för vissa ändamål, en välgörenhetsorganisation. Alla 

dessa beskrivningar kan användas vid sidan av ordet ”kyrka”. 

VI TROR INTE att Frälsningsarméns historia, strukturer, praxis eller tro tillåter att den 

uppfattas som något annat än en särskild kristen kyrka med ett uppdrag att utföra och en 

kallelse att uppfylla under Gud”.96 

Frälsningsarmén tar ett tydligt ecklesiologiskt kliv framåt och marscherar mot att profilera sin 

identitet och självförståelse som kyrka enligt detta uttalande som helhet som jag tolkar det. Man 

vill jämföra sig med andra kyrkor genom att understryka delaktigheten i uppdraget, missionen, 

som kyrkan har. Man jämför också sina egna lokala kårer/församlingar med andra kyrkors 

församlingar. Till och med grundläggaren William Booth jämförs med andra reformatorer, 

alltså förnyare av kyrkan, för att ge legitimitet till att använda kyrkobegreppet om rörelsen som 

jag tolkar det. De historiska rötterna finns inom metodistkyrkan och man poängterar att 

självförståelsen har utvecklats efterhand, även om det finns en viss pragmatisk hållning till hur 

viktigt det är att kallas kyrka. Det är en pragmatism i texten som avspeglas i att man skriver att 

man lika gärna kan kallas ”armé”, ”mission”, ”rörelse” eller till och med 

”välgörenhetsorganisation” som ”kyrka”. Uppdraget poängteras eftertryckligt i hela uttalandet 

och en särskild paragraf ägnas också åt att tolka sakramenten: 

VI TROR INTE att det är vår uppgift att negativt kommentera eller att underminera andra 

samfunds traditioner, och förvisso inte i relation till sakramenten (om vilka vår särskilda men 

inte unika inställning betraktar hela livet som ett sakrament med en kallelse från Gud till 

frälsningssoldater att vittna om livets helighet utan formella sakrament).97 

Armén lägger stor tonvikt vid sin undervisning, inte om yttre bruk, utan om behovet av för 

varje troende att personligt erfara den inre andliga nåd om vilket en yttre observans bär 

vittnesbörd. Vi håller fast vid att ingen yttre observans kan med rätta sägas vara nödvändig för 

att emot gudomlig nåd och att den bibliska sanningen är att vi kan möta Gud och ta emot hans 

nåd genom tron varsomhelst och närsomhelst. Vi erkänner yttre observanser, såsom dop och 

nattvard, används som nådemedel inom många samfund. Vi tror att vår kallelse till helighet 
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utan sakrament inte motsäger andra kyrkors bruk, utan att det är något vackert för Kristus som 

skall hållas i kreativ spänning med andra samfunds lika vackra men mycket annorlunda bruk.98 

I detta uttalande stadfästs den sakramentala teologin som finns inom Frälsningsarmén, att Guds 

nåd inte kan kopplas med nödvändighet, till något institutionellt eller en rit. Tron är nådemedlet, 

både för frälsning och för helgelse. Den inre andliga nåden poängteras, liksom att hela livet är 

ett sakrament, vilket betyder att Kristus är det enda sanna sakramentet. De troende som 

tillsammans utgör Kristi kropp, förmedlar Kristi nåd genom sina liv och på det sättet lever de 

sakramentala liv.  

De ecklesiologiska kännetecknen är tydligt beskrivna i Handboken, med hjälp av 

Bibliska bilder av kyrkan som ”Kristi kropp” och ”Guds folk” samt som en ”gemenskap”. Den 

senare bilden, av kyrkan som gemenskap, är grunden i den ecklesiologi som utvecklas mest i 

Handboken som jag tolkar det. Gemenskapen beskrivs som en gemenskap av rättfärdiga och 

helgade troende som har fokus på att nå ut med budskapet, att leva ett liv i efterföljelse och 

helgelse samt att engagera sig i en tjänst för andra människor genom att ha ett 

samhällsengagemang.99 Gemenskapen är också en genuin mänsklig gemenskap där ett aktivt 

församlingsliv beskrivs som en av de viktigaste välsignelserna i försoningen.100 Gemenskapens 

viktigaste uppgift ligger i att utrustas för och delta i missionen. Det är den helige Ande som 

utrustar och ger kraft till kyrkan att delta i missionen, till exempel genom närvaro i världen, 

förkunnelse, evangelisation, en barmhärtighetstjänst för andra eller i ett arbete för rättvisa och 

frihet.101 

De fyra kännetecknen på kyrkan som återfinns i den Nicenska trosbekännelsen, 

återges också i avsnittet. En betoning av att kyrkan är en enda, även om det finns olika 

uttrycksformer. Att kyrkan är en helig gemenskap. Att kyrkan är universell och apostolisk i 

betydelsen att teologin bygger på Bibeln (vilket också inkluderar ecklesiologin). 

Frälsningsarméns historiska ursprung visar att man har betraktat sig själva som en mission, som 

en ”invaderande evangelisk styrka” och att ”betoningen på mission består alltjämt”.102 Att 

Frälsningsarméns lära bygger på Bibeln har ju utmanats i bland annat BEM-dokumentet och 

som jag har redovisat svarar Frälsningsarmén på det samt att man utvecklar en ecklesiologi om 

hela livet som sakramentalt, med tyngdpunkt på att gemenskapen i kyrkan är missionell. ”Som 

Guds sakramentala folk finner vi Gud, levande och aktiv i våra egna livserfarenheter”.103 

Frälsningsarméns ecklesiologi är gemenskapsorienterad i Handboken men samtidigt beskrivs 
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gemenskapen som sakramental eftersom Kristus nåd erbjuds till alla genom gemenskapen. 

Handboken uttrycker det som att Gud använder människor för att ge nåd till varandra. 

”Kallelsen till ett heligt liv är en kallelse till sakramental livsstil – att visa Guds nåd i det vanliga 

och vardagliga”.104  

I och med att användandet av ordet kyrka har ökat och numera finns ganska tydligt 

uttryckt i Handboken kan jag dra en slutsats att det har skett en förändring i självförståelsen. 

Armébegreppet har bytts ut och ersatts med kyrkobegreppet, först och främst kopplat till 

användandet av bibliska bilder som ”Kristi kropp”, ”Guds folk” och ”gemenskap” i betydelsen 

av församlingsgemenskap. Det är en betoning av att det kristna livet levs ut av de enskilda 

medlemmarna i de lokala kårerna. ”Om kristna inte har en trons gemenskap som tjänar som 

deras andliga stödsystem blir omvändelsen antagligen endast kortvarig”.105 Denna förändring i 

självförståelsen, att Frälsningsarmén har gått från en tydligt uppdragsorienterad ecklesiologi till 

en mer gemenskapsorienterad ecklesiologi, tolkar jag som att Frälsningsarméns självförståelse 

har ändrats från att först och främst se sig själv som en ”armé” till att förstå sig själv mer och 

mer som en ”kyrka”, vilket alltså styrker den tes jag presenterade i inledningen. Arméns 

fokusering på det missionella, något som för övrigt är mer eller mindre framträdande i alla 

kyrkor, tolkar jag som ett arv från det tidigare ensidiga användandet av armémetaforen i 

beskrivningen av identiteten och uppdraget.  

2.4 Kan man vara kyrka utan att förvalta sakramenten? 

Frågan om Frälsningsarmén verkligen är en kyrka, baserat på sin egen självförståelse och utan 

att praktisera sakramenten, är en fråga som också dryftats inom Armén. Needham skrev år 2000 

en artikel i Word & Deed om ecklesiologiens fortsatta utveckling inom Frälsningsarmén.106 I 

den artikeln uppmanar Needham Frälsningsarmén att tänka över motivet för att ”komma ut ur 

garderoben” och öppet säga att armén verkligen är en kyrka. Dessutom har Needham observerat 

att frågan om sakramentens praktiserande igen har blivit aktuell och att frågor har rests om inte 

Frälsningsarmén igen ska/bör praktisera dessa för att kunna vara kyrka. Det tycks vara olika 

motiv som ligger bakom, skriver Needham, och frågar om det är för att lyda Kristi bud, för att 
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Frälsningsarmén vill vara en del av den historiska kyrkan eller helt enkelt för att vara mer lika 

de andra kyrkorna?  

As I have already said, we seem generally to be trying to emerge from our ecclesiastical closet 

and "come out" to say that our Army really is "church". We are adopting (previously 

anathema) church terminology, such as congregation, pastor, worship service, order of service, 

affirmation/confession of faith, tithe, etc. The question of sacramental practice is being raised 

with increased frequency. Here we need to ask what our real motivation is. To obey a 

command of Christ? To make clear our full membership in the historic Church? To fullfill [sic] 

a desire to be more like the other churches?107 

Needham konstaterar i alla fall att Frälsningsarmén anammar mer och mer av den kyrkliga 

terminologin, vilket jag tolkar är på bekostnad av den traditionella arméretoriken som han själv 

använder i till exempel boken Community in Mission.  

Det ekumeniska arbetet fortsätter också inom Faith and Order. 2013 antogs 

konvergensdokumentet The Church: Towards a common vision. The Church har inte som mål 

att kyrkorna ska vara ecklesiologiskt samstämmiga, men målet är kyrkorna ska utvisa 

konvergens i synen på Kyrkan och att man ömsesidigt erkänner varandra som kyrkor.  

I uppsatsen definierar jag den ecklesiologi som kyrkobegreppet implicerar som 

”gemenskapsorienterad” men frågan är om det ges utrymme att tolka detta utanför den 

gemenskapsramen som praktiserande av sakramenten är, som understryks i bland annat BEM-

dokumentet. I dokumentet The Church diskuteras också frågan om sakramenten i förbindelse 

med deras ecklesiala status i olika kyrkor. Den finns också en fråga om det finns ”vägar mot en 

bättre, ömsesidig förståelse mellan de kyrkor som firar dessa riter och de som är övertygade om 

att livet med Kristus inte kräver firande av sakrament och andra riter” (min kursivering)108. Den 

svenska översättningen av dokumentet gör en harmonisering av texten, menar jag, i och med 

att det engelska originalet säger:  

… are there ways in which fuller mutual understanding can be established between the 

churches which celebrate these rites and those Christian communities convinced that the 

sharing of life in Christ does not require the celebration of sacraments or other rites (min 

kursivering).109  

Texten från Faith and Order lyder alltså ”those Christian communities”, det vill säga ”de kristna 

gemenskaper/samfund” och inte ”kyrkor” som den svenska översättningens pronomen ”de” 

 
107 Needham 2000:10 
108 Kyrkan-på väg mot en gemensam vision 2014:40 
109 The Church: Towards a common vision 2013:26 
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verkar syfta på. Frälsningsarmén är en av dessa gemenskaper eller samfund som alltså inte 

räknas som kyrka, som jag tolkar texten i The Church. 

Dokumentet har i svensk översättning fått undertexten ”Ekumeniskt samtal om 

kyrkans väsen och uppgift”.110 I dokumentet hänvisas det bland annat till de fyra fornkyrkliga 

specifika kännetecknen som bland annat bekänns i den Nicenska trosbekännelsen från andra 

kyrkokonciliet i Konstantinopel 381: Kyrkan som en enda, helig, allmännelig och apostolisk 

kyrka.111 De sistnämnda kännetecknen ansluter Frälsningsarmén sig helt till i sitt svar.112 The 

Church beskriver kyrkan utifrån fyra överskrifter; Guds mission och kyrkans enhet; Den 

treeniga Gudens kyrka; Kyrkan: Att växa i gemenskap och Kyrkan: I och för världen.113 The 

Church skickades ut till kyrkor och i introduktionen presenteras fem frågeställningar som 

kyrkorna ombads att ge respons på.114 Kyrkan beskrivs med bibliska bilder där de huvudsakliga 

är Koinonia (gemenskap), Guds folk, Kristi kropp och den helige Andens tempel.115 I 

Frälsningsarméns svar på The Church skrev man bland annat:  

The description of a ’community of witness, proclaiming the kingdom which Jesus has first 

proclaimed…’, a community of worship, and a community of discipleship encompasses key 

aspects of Salvationist life and ministry.116 

Frälsningsarmén tar sig an Koinonia-begreppet som kommenteras ganska utförligt och menar 

att den beskrivningen som görs passar på en gemenskap av vittnen som proklamerar Guds rike, 

en gemenskap som tillber, som lever som lärjungar. Frälsningsarmén beskriver den 

gemenskapen som gudomlig och med uppdrag att vara både profetisk, att etablera Guds rike 

och att leva liv som lärjungar.117 Livet som lärjunge formas av tro, sakrament och tjänst, skriver 

Frälsningsarmén i sitt svar, men lite senare kommer tillägget: ”Salvationist ecclesiology does 

not see the sacraments of baptism and Eucharist as essential to the life of the pilgrim 

community”.118 Fortfarande står Frälsningsarmén fast vid att dop och nattvard inte är 

nödvändigt att praktisera i kyrkan. Frälsningsarmén ser istället hela koinonia-gemenskapen som 

sakramental: ”Salvation Army ecclesiology affirms the sacramental nature of the Salvationist 

 
110 Kyrkan – på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 2014. 
111 The Church 2013:13. Se också Handboken 2012:291 
112 The Church. A respons from The Salvation Army:4 
113 Kyrkan – på väg mot en gemensam vision 2014:5. Överskrifterna är från den svenska utgivelsen från SKR. 
114 The Church 2013:3 
115 The Church 2013:10, 11, 12 
116 The Church. A respons from The Salvation Army:3  
117 The Church. A respons from The Salvation Army:4 
118 The Church. A respons from The Salvation Army:6 
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community”.119 Två teologiska röster inom Armén som kommer till en annan konklusion är 

Needham och Taylor. 

2016 skriver Needham ett kapitel i en antologi som utgavs av Frälsningsarmén i 

USA.120 Needhams kapitel heter ”My life must be Christ’s broken bread. Non-practice of the 

Sacraments in The Salvation Army: Re-considering the Decision 130 Years Later”. Som 

överskriften avslöjar skriver Needham att han inte längre ser argumenten för att inte praktisera 

sakramenten som relevanta och att han vill se en förändring i Frälsningsarmén idag. Needham 

intar en missionellt perspektiv, både till varför Frälsningsarmén slutade att praktisera 

sakramenten och varför man bör återuppta praktiserandet idag.121 Frågan är inte lika omtvistad 

idag som den en gång var, säger Needham, och dessutom ifrågasätts Arméns ståndpunkt av den 

yngre generationen som inte är lika ”armétrogna” som den äldre generationen.122 Men det är 

inte huvudsaken enligt Needham, själva firandet är en missionell möjlighet att nå ut med Guds 

nåd till världen: 

Equally, if not more importantly, the sacraments could be practiced in such a way as to 

culminate in Christ’s missional command: in baptism, the newly baptized could be 

commissioned for discipleship and mission; and in the nurture and sustenance of the Lord’s 

supper, commissioned to be willing, like Jesus, to give their love and their lives for the world. 

Participants could be challenged to take the grace and nurture received as not only personal 

blessing but also as an enablement to share the blessing with the World.123 

Needham diskuterar också utmaningen att sakramenten kan bli tomma ritualer i kårerna och i 

den förbindelsen understryker han att i Frälsningsarmén måste man hålla fast vid att 

sakramenten är ett yttre tecken på en inre nåd, och att det beror alltså på inställningen till de 

som mottar dem i tro.124 Om Frälsningsarmén har den inställningen finns inga teologiska 

argument för att inte återinföra dop och nattvard (Herrens måltid) i Frälsningsarmén på nytt. 

”There is no inconsistency between sacramental observance per se and Salvationist 

theology”.125 Needham avslutar sitt kapitel med att ge konkreta råd hur Frälsningsarmén kan 

göra, allt från att generalen ska utnämna ett teologiskt råd, till hur man ska implementerar detta 

i Armén över hela världen med lokala varianter och förslag hur man ska göra i de lokala kårerna. 

Han ger också ett skriftligt förslag på riktlinjer för riten skulle kunna se ut när man ska praktisera 

 
119 The Church. A respons from The Salvation Army:6 
120 Metrustery, Dennis (ed.). Saved, Sanctified and Serving. Perspectives on Salvation Army  

Theology and Practice, Milton Keynes: Paternoster Theological Monographs, 2016. 
121 Needham 2016:127 
122 Needham 2016:129 
123 Needham 2016:129–130 
124 Needham 2016:133 
125 Needham 2016:138 
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dop och Herrens måltid i kåren, där hans huvudfokus är på hur Guds nåd kan förmedlas genom 

riten, så att människor som närvarar kan ledas till tro.126 

En annan teolog inom Frälsningsarmén som har problematiserat 

Frälsningsarméns egen syn på sig själv som kyrka är David Taylor. Hans avhandling: Like a 

Mighty Army? The Salvation Army, the Church and the Churches, är en tvådelad avhandling 

där förste delen analyserar Frälsningsarmén och den andra delen är en slags dialog mellan 

Frälsningsarméns och Karl Barths teologi. Taylor skriver bland annat att Frälsningsarméns brist 

på fokus när det gäller att förvalta sakramenten gör att gemenskapen blir individualistisk 

präglad istället för att vara centrerad på den treeniga Gudens överflödande liv. Taylor intar ett 

perspektiv där han ser till Frälsningsarméns väsen mer än till uppdraget, som Needham gjorde 

i sitt kapitel. 

In lack of focus on the sacraments, and the concept of koinonia that they embody, they support 

a visible sociological form inspired more by an individualistic expression of their mission, to 

save souls, than by one which might more clearly symbolise their life together, in the 

Trinitarian life of God, from which their mission can overflow.127 

Taylor menar att det individualistiska perspektivet i teologin helt enkelt utarmar teologin. Här 

drar jag en konkret parallell till en av de slutsatser som jag själv kom fram till i min förra 

uppsats: 

Den ensidiga poängteringen av det individuella ansvaret gör att Frälsningsarmén kanske skulle 

behöva en sakramental ecklesiologi, som lyfter ansvaret från individen och över på den heliga 

Andens verk istället. Detta beskrivs i två artiklar av Brodd och Weman där de beskriver 

Kyrkans fundament som koinonia (gemenskap) och att det är genom kyrkan som alla 

människor erbjuds ett närmare förhållande till Fadern genom Jesus med hjälp av den heliga 

Anden. Allt detta knyts upp mot sakramenten som är själva hjärtat i församlingens liv.128 

I dialogdelen i boken problematiserar också Taylor det som har med soldatmedlemmarnas 

livsstilskrav att göra, i förhållande till Barths eget liv som piprökande teolog och alltså icke-

kvalificerad att bli soldatmedlem i Frälsningsarmén. Taylor skriver:  

In effect, for Salvationists, the holy life corresponds to, as Barths puts it, ”a certain style or 

habit of life,” rather than expressing a purely free gift of grace. This is one aspect, amongst 

others, that characterizes this community as a quasi-religious order, in which vows are 

voluntarily taken in disciplined Christian living. This habit or lifestyle requirement as a rule is 

 
126 Needham 2016:143 
127 Taylor 2015:146 
128 Bååth 2018:43 
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highly problematic for an understanding of membership of God’s Church, expressed as it must 

be both locally and universally.129 

Han menar att soldatförbundets krav blir problematiska om Frälsningsarmén vill vara en kyrka. 

De utesluter nämligen människor från gemenskapen eftersom ”Soldiership is the only form of 

full membership in The Salvation Army.130 Taylor visar att det finns många faktorer som pekar 

på att Frälsningsarmén är en ”orden” inom kyrkan, en ”ecclesiola in ecclesia” som han uttrycker 

sig, och det har att göra med både medlemskriterier, uniformeringspolicy, livsstilskrav och 

auktoritetsstrukturer.131 Taylor skriver att Frälsningsarmén bör ompröva sitt pragmatiska beslut 

som numera verkar vara helt cementerat. Sakramenten är något som den ena, heliga, 

allmänneliga och apostoliska kyrkan enas om och då bör Frälsningsarmén fira både Herrens 

måltid och dopet istället för att hålla fast vid sin egen form.132 

This study suggests that The Salvation Army should, in expressing what it means to be the 

Church, re-instate the practices of baptism and the Lord’s Supper constitutive of the Church, in 

the way that they establish koinonia at the heart of the Christian community.133 

Taylor menar också att Frälsningsarmén kan ta hjälp av Barth i sin reflektion över hur detta ska 

gå till helt konkret.  

2.4.1 Konklusion 

Frågan om man kan vara kyrka utan att förvalta sakramenten kan besvaras med ett ja om man 

stödjer sig på Frälsningsarméns egen tolkning och ett nej om man ser på de uttalanden som 

Faith and Order gör och om man tar stöd av vissa teologer inom Armén. Men Frälsningsarmén 

skulle enkelt kunna lösa detta genom att igen återinföra praktiken med sakramentsförvaltning 

utan att behöva förändra allt för mycket på teologin, enligt Needham och Taylor. Om 

Frälsningsarmén igen skulle förvalta sakramenten kan man ansluta fullt ut till den ekumeniska 

ecklesiologin som finns i BEM-dokumentet och i The Church. Den officiella teologin i 

Handboken har däremot inte kommit till den konklusionen och Frälsningsarmén understryker 

istället att gemenskapen i sig är sakramental, alltså nådesförmedlande och önskar att bli räknad 

med som en del av kyrkan, utan att återgå till praxisen med att förvalta sakramenten och på det 

sättet fullt och helt ta steget från armé till kyrka.  

 
129 Taylor 2015:208–209 
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3. Observationer 

Syftet med observationerna är att jag önskar att få kunskap om vilka ecklesiologiska fragment 

som kommer till uttryck genom riterna för att se om de återspeglar en förståelse av 

Frälsningsarmén som armé eller kyrka. Jag börjar kapitlet med att beskriva vad 

soldatmedlemskap respektive civilmedlemskap innebär utifrån det medlemsmaterial som finns 

inom Frälsningsarmén. Jag kommer därefter att redovisa vad statusen är för soldatmedlemskap 

och civilmedlemskap i Frälsningsarmén och i enskilda kårers medlemsmaterial. Därefter 

kommer jag att redovisa de observationer jag har gjort och avsluta avsnittet med att göra en 

ecklesiologisk reflektion. De frågor som jag ställer till materialet är: Vilken ecklesiologi 

framträder i soldatmedlemskapsriten respektive civilmedlemskapsriten? Vad innebär 

skillnaden i medlemskapen för ecklesiologin? 

3.1 Soldatmedlemskap 

Det soldatförberedande materialet, Att vara soldat, som alla blivande soldatmedlemmar ska 

genomgå innan soldatinvigning, inleds med att beskriva två olika slags soldater. 

I varje armé finns två sorters människor:  

Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att det måste. De gör 

helt enkelt sin plikt, det är allt. De har inte sitt hjärta i striden, de fyller bara en plats. De klagar 

om maten inte är god eller om sovplatsen är obekväm. De bryr sig mer om sig själva än om 

uppdraget. Deras medsoldater vågar inte räkna med dem. De är där, men tillför ingenting. 

Den andra sorten är de som frivilligt sökt värvning. De lever för striden. De kämpar därför att 

de vill kämpa.  De tror på sin sak och de är villiga att ge sitt liv för uppdraget. De klagar inte 

om maten är usel och sängen är obekväm. Av kärlek till uppdragsgivaren och passion för 

uppdraget är de villiga att offra sin egen bekvämlighet och utstå obehag och det som är 

obekvämt. Dessa utgör ett hot för fienden. Dessa är farliga!134 

Det är den andra bilden av en helhjärtad soldat, som är idealbilden av hur en soldat inom 

Frälsningsarmén ska vara. Den bilden som tecknas är att precis som en soldat i en armé är lojal 

mot befälhavaren, är soldaten i Frälsningsarmén lojal mot Jesus Kristus som är befälhavaren 

för Frälsningsarmén och soldaten är beredd att till och med ”ge sitt liv för uppdraget”. Som 

soldat i den armén, är man avskild från den civila världen, utvald och tränad för en bestämd 

uppgift (2 Tim 2:3). Man är i strid mot ondskan och måste vara redo att när som helst mobilisera 

för att svara upp mot missionens utmaningar. Det som beskrivs i soldatmaterialet är jämförbart 

med det som Needham refererar till i boken ”Community in Mission” som den romerska 
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soldatens ed. Needham skriver att soldatens undertecknande av sacramentum gör denne 

motiverad att ”bli med i striden”, vilket också är i linje med det som det soldatförbredande 

materialet presenterar som människor med ”passion för uppdraget” och en villighet att ”ge sitt 

liv för uppdraget”.135 Frälsningsarmén vill rekrytera människor som är helt överlåtna uppdraget, 

för det är de som passar att vara soldatmedlemmar.  

Det finns också en internationell definition av vad en soldat är:  

A converted person at least 14 years of age who has, with the approval of the pastoral care 

council, been enrolled as a member of Salvation Army after signing the Soldier’s Covenant.136  

I denna enkla definition framgår det att den som är soldat måste vara omvänd, minst 14 år 

gammal och måste ha blivit godkänd av ledarskapet i den lokala Frälsningsarmékåren för att 

kunna bli inskriven i medlemsrullorna. Medlemskapet är förpliktande såtillvida att det som 

kallas soldatförbund ska vara undertecknat. Soldatförbundet är en tros- och livsstilsdeklaration 

i ett. Soldatförbundet inleds med orden:  

Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i hans 

universella kyrka. Jag vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga förbund. Jag 

tror på och vill leva efter Guds ords sanningar så som de uttrycks i Frälsningsarméns elva 

lärosatser.137  

De elva lärosatser som nämns definierar den kristna lära som Frälsningsarmén bekänner, utifrån 

teman som bibelsyn, antropologi, treenigheten, försoning, frälsning, helgelse och de yttersta 

tingen.138 Därefter följer en livsstilsdeklaration som är inriktad mot att leva ett liv i helgelse och 

tjänst, och förbundet avslutas med att soldaten lovar att leva ett liv i överlåtelse. Soldaten 

överlåter sin tid och sina pengar ”övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, 

som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen 

soldat i Frälsningsarmén”. 

Jag har i uppsatsen postulerat att armébegreppet implicerar en uppdragsorienterad 

ecklesiologi och som framgår av beskrivningen av soldatmedlemskapet i Frälsningsarmén så är 

det ett förpliktande medlemskap. Frälsningsarmén söker människor med ”passion för 

uppdraget”, något som innebär ett uppdragsorienterat medlemskap som jag tolkar det. Den 

enskilda medlemmen förväntas att se sig själv som en soldat i en Armé, och göra en individuell 

överlåtelse till uppdraget att vinna världen för Kristus.  

 
135 Needham 1987:54 
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137 Se appendix II 
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3.2 Civilmedlemskap 

Från början var det meningen att civilmedlemskapet skulle vara ett medlemskap för de som 

”kände tillhörighet” till Frälsningsarmén på ett eller annat sätt, till exempel genom att de var en 

ekonomisk stöttepelare, en hjälpsökare, en förälder till en i barnkören eller någon som bara ville 

ha en lös association med Frälsningsarmén. Medlemskapet förutsatte inte en kristen tro och var 

inte förpliktande. Men efter hand har det skett en förändring av kriterierna för medlemskapet. 

Den definition som för närvarande används internationellt om ”adherent” är: ”A person who 

regards The Salvation Army as his/her spiritual home but has not made a commitment to 

soldiership”.139 Den som är civilmedlem betraktar Frälsningsarmén som sitt andliga hem men 

har inte förpliktat sig att vara soldat och implicit tolkar jag att det förutsätter en kristen tro, 

eftersom det är ett andligt hem som omtalas. Det finns ett visst eget utrymme för de olika 

territorierna att själva definiera medlemskapet.  

'Adherency' is a form of membership of The Salvation Army which varies from country to 

country. It never requires the full acceptance of Salvation Army regulations that 'soldiership' 

(full membership) requires, but in many countries the adherent signs a Certificate of 

Recognition.140  

Definitionen från den internationella Frälsningsarmén preciserar att ”adherent” är ett slags 

medlemskap, även om det inte är ett fullt medlemskap, eftersom det inte innebär samma 

åtaganden som soldatmedlemskapet. Kriterierna för medlemskapet varierar också från land till 

land. I Sverige har Frälsningsarmén bestämt att kalla ”adherency” för ”civilmedlemskap”, 

vilket innebär att man är medlem i Frälsningsarmén utan att överlåta sig fullt ut till uppdraget 

på samma sätt som en soldatmedlem gör. Som civilmedlem blir man en del av kårgemenskapen 

vilket indikerar en ecklesiologi som är gemenskapsorienterad och harmonierar med 

kyrkobegreppet. 

3.3 Medlemskapens status i Frälsningsarmén i Sverige idag 

I soldatförbundet är det först och främst själva överlåtelsen som konstituerar förbundet som 

soldatmedlemmen ingår med Gud.  

Den som väljer att bli soldat gör en djupare överlåtelse (min kursivering). En soldat önskar att 

tjäna Gud och strävar efter att överlåta hela sitt liv (min kursivering) till honom. Man inrättar 

 
139 The Salvation Army Year Book 2020:24 
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helt enkelt sitt liv med fokus på att älska Gud av hela sitt hjärta, av all sin kraft och av hela sitt 

förstånd och sin nästa som sig själv. Detta innebär ett tydligt val av livsstil.141  

Frälsningsarmén visar med detta att man önskar människor som helt överlåter sig till Gud, eller 

för att uttrycka det med armémetaforen, människor som är Guds soldater och som kämpar i 

Guds armé och är helt upptagna med den striden utan att låta något annat ta fokus från kampen 

mot synden, både i sitt eget liv och i världen. Detta är också något som det gång på gång 

refereras till i soldatmaterialet, Att vara soldat. Den uppdragsorienterade och 

överlåtelsesfokuserade ecklesiologin baserad på armémetaforen framträder tydligt i materialet 

och soldatmedlemskapets status som ett prioriterat och önskat medlemskap är tydligt. 

Samma material uttrycker indirekt civilmedlemmarnas status i Frälsningsarmén i 

formuleringen:  

När du funderar över medlemskap behöver du sätta dig in i vad det innebär att vara soldat, så 

du kan avgöra om du är redo för det eller om det tills vidare passar bättre för dig att bli 

civilmedlem.142  

Det finns inget officiellt civilmedlemsmaterial i Frälsningsarmén, men i den rit som erbjuds för 

civilmedlemsupptagningen står följande: ”Att vara civilmedlem kan vara en utvecklingsperiod 

för att du så småningom ska kunna fatta beslut om att bli frälsningssoldat”.143 Jag tolkar bägge 

dessa uttalanden som att idealet i Frälsningsarmén i Sverige är soldatmedlemskap. Men man 

erbjuder ett slags ”instegsmedlemskap” via civilmedlemskap, samtidigt som det finns en uttalad 

önskan från samfundet om att civilmedlemmen ska ta steget vidare till soldatmedlemskap.  

3.4 Medlemskapens status enligt kårernas egna material 

Jag har haft mejlkontakt med kårledarna i de kårer som jag har intervjuat nya medlemmar. Jag 

har frågat om kårerna har eget material som de undervisar från innan invigning/upptagning och 

jag frågade också om vad de personligen menar om Frälsningsarméns två medlemskap. Jag har 

fått svar från sex av sju kårledare. Kårledarna gör förberedelserna inför medlemsupptagning på 

lite olika sätt, men alla har fysiska träffar med medlemskandidaterna. De flesta kårledare gör 

en egen bedömning av hur många gånger de ska träffa kandidaten, vilket varierar ifrån en till 

tio gånger, och en kårledare tar med NAV i avgörelsen om kandidaterna är lämpliga eller inte 

och de andra bestämmer det själva.144 När det gäller soldatmedlemmar använder fem kårer det 

 
141 Att vara soldat 2016:6 
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material som finns tillgängligt redan, Att vara soldat samt att en kår använder Stridsklar (ett 

äldre undervisningsupplägg för blivande soldatmedlemmar).  

Hälften av kårerna har eget medlemsmaterial som i princip presenterar 

civilmedlemskapet som det medlemskap som gäller för kåren, med möjlighet för 

soldatmedlemskap som ett slags ”medlemskap plus”. Gemensamt för dessa material är att 

gemenskapen beskrivs som själva grunden i församlingen. Meningar som: ”att dela livet med 

varandra är meningen med församlingen”, ”vi vill vara en kår präglad av värme och 

gemenskap” och ”du vill leva ett aktivt kristet liv och väljer att ha församlingen som din främsta 

”växtplats” i din andliga tillväxt” visar på det.145 Kårledarna i de kårer som har eget 

medlemsmaterial tycker också att det borde räcka med ett (civil)medlemskap och en kårledare 

understryker att i deras kår används bara ordet ”medlem” oavsett vilken slags medlem som 

upptas. Man använder alltså inte alls begreppen ”civilmedlem” eller ”soldatmedlem” utan bara 

begreppet ”medlem” som jag tolkar texten. 

Kårledarna verkar ge uttryck för att det förvirrar med två olika slags medlemskap 

i Frälsningsarmén, som jag tolkar det, men det är delade meningar om vilket medlemskap som 

borde gälla som det enda medlemskapet. En kårledare menar att civilmedlemskap egentligen 

inte är ett medlemskap men mer en slags ”supporter”. Några kårledare ser på civilmedlemskap 

som ett slags instegsmedlemskap, på väg mot att bli soldatmedlemmar. Några kårledare menar 

att det bara borde finnas medlemmar. En kårledare menar att man egentligen inte borde ha 

medlemskap överhuvudtaget, bara hemgrupper, gudstjänster och team. Gemensamt för nästan 

alla är att de poängterar att överlåtelsen är högre när man väljer att bli soldatmedlem. 

Det är alltså delade uppfattningar bland kårledare om detta med medlemskap. 

Men det verkar som om alla kårledare önskar att prioritera församlingen som gemenskap. Den 

gemenskapsorienterade ecklesiologin är tydlig i kårernas material och i de mejlsvar från 

kårledarna som jag fått om att ha två medlemskap. 

3.5 Redovisning av observationer  

Utgångspunkt för soldatinvigning och civilmedlemsupptagning är den rit som Handledningen 

föreskriver för respektive ordning. Både soldatinvigning och civilmedlemsupptagning ska ske 

i ett offentligt möte. I en soldatinvigning ska ett underbefäl, helst fanjunkaren, ska hålla fanan 

över den eller de som invigs.146 Det finns flera alternativa riter men gemensamt för de är att den 

som ska bli soldat måste på förhand ha undertecknat dokumentet ”En frälsningssoldats 

 
145 Mejl från sex kårledare från de kårer där jag intervjuat nya medlemmar, där de beskriver kårernas rutiner för 

civilmedlemsupptagning och soldatinvigning. 
146 Ett underbefäl är en soldat i kåren som har fått ett förtroendeuppdrag att vara en ideell ledare i kåren. 



44 

förbund”, där det hänvisas till lärosatserna och där livsstilskraven står tydligt formulerade och 

de sistnämnda läses också upp högt i mötet av de som ska bli invigda.147 Den nya soldaten 

deklarerar att han eller hon gått in i förbundet av fri vilja och ska svara ett högt amen för att 

bekräfta det förbund som har ingåtts och som innebär ett liv i överlåtelse för att gå in i Kristi 

tjänst för världens frälsning. Det finns flera hänvisningar i Handledningen om en tydligt 

uppdragsorienterad ecklesiologi och en förväntan om ett aktivt kristet liv för den nya 

soldatmedlemmen. Överlåtelse till tjänst är det centrala motivet för hela soldatinvigningsriten. 

I riten för civilmedlemsupptagningen understryks det att det inte ska vara med någon fana, för 

det är ingen invigning. Innebörden av att vara civilmedlem beskrivs bland annat som en 

”utvecklingsperiod” för att han eller hon så småningom ”ska kunna fatta beslut om att bli 

frälsningssoldat”. En civilmedlem förväntas att vilja fördjupa sin kunskap om kristen tro och 

kristet liv och att efter bästa förmåga ta del av kårens liv och verksamhet. Som civilmedlem får 

man ett medlemsbevis för sitt medlemskap i Frälsningsarmén. 

3.5.1. Soldatinvigning148 

Detta tillfälle var en livesänd gudstjänst på nätet. Kåren där invigningen skedde är nystartad för 

ca 20 år sedan. Det är en kår i ”stark tillväxt” som kårledaren uttrycker det och just nu har de 

ca 150 medlemmar. Gudstjänsten sänds från kårens vanliga lokal, men det jag kan observera är 

endast det som filmas, vilket är själva plattformen. En plattform är en slags scen eller estrad 

som gudstjänsten vanligtvis leds från och varifrån oftast predikan hålls. På plattformen finns ett 

lovsångsteam och på väggen bakom teamet är det ett Frälsningsarmévapen. Det är ett emblem 

som innehåller både armésymbolik och teologi, och som finns i alla Frälsningsarméns lokaler. 

Till höger för plattformen kan man se en botbänk, som är en plats för bön där man kan böja sina 

knän och be. Det är traditionellt en viktig plats och ska också finnas i alla lokaler och bakom 

den är ett stort träkors placerat. Man kan också se en röd sköld, vilket är en logo som 

Frälsningsarmén använder för att profilera sig, och den låg som ett digitalt märke i bildens övre 

vänstra hörn under hela gudstjänsten. Gudstjänsten innehåller predikan, lovsång, förbön 

(generalen hade uppmanat till förbön i förbindelse med Corona-pandemin), ett kort inslag riktat 

speciellt till barn och soldatinvigning.  

Kårledaren leder soldatinvigningen och är för dagen iklädd en uniformering 

bestående av vanliga svarta jeans, vit skjorta med axelklaffar och svarta skor. En klassisk 

uniformering består av: ”Mörkblå kavaj med axelklaffar och matchande byxor, vit skjorta, 

 
147 Se appendix I och II 
148 Observation soldatinvigning, 2020-04-19 
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officiell blå slips, blå/svarta stumpor och svarta skor”.149 Det visar att det finns en avslappnad 

hållning kring uniformspolicyn i denna kår. Kårledaren ber sedan mötesledaren läsa högt 

Frälsningsarméns 11 lärosatser. Efter det kommer den blivande soldatmedlemmen fram till 

plattformen för att presenteras och han bär likadan uniformering som kårledaren. En annan 

soldat kommer upp på plattformen bakom dem och håller frälsningsarméfanan. 

Innan riten fortsätter beskriver kårledaren tre aspekter av soldatskapet. Han visar 

upp soldatmaterialets häfte och säger: -”Tydlig och synlig lärjunge till Jesus Kristus, det bästa 

sättet att beskriva soldatskapet”. Han som blir invigd till soldatmedlem idag har redan varit det 

under lång tid, poängterar kårledaren. Jag tolkar honom som att han menar att den som ska bli 

invigd har varit en tydlig och synlig lärjunge, utan att han varit soldatmedlem. Kårledaren säger 

vidare: ”Men att gå in i ett soldatskap kan göra det ännu tydligare, för en själv, för Gud och för 

människor runt omkring”. Det andra han tar upp är att soldatskapet är att ”överlåta hela livet, 

en total överlåtelse”. ”Det förstår ni också, fortsätter kårledaren, när NN strax ska läsa vad som 

ingår i ett soldatskap”. Den tredje punkten som kårledaren tar upp är att soldatförbundet är ett 

heligt förbund mellan människan och Gud, som människan frivilligt går in i. ”Man lovar trohet, 

som i äktenskapsförbundet” säger han. ”Gud har redan visat trohet genom Jesus Kristus och det 

han har gjort för oss”. Sedan uppmanas NN att läsa artiklarna från soldatförbundet vilket 

avslutas med ”jag har accepterat Jesus Kristus som min frälsare och Herre. Och jag vill fullföra 

mitt medlemskap i hans kyrka på jorden som soldat i FA. Och därför ingår jag nu genom Guds 

nåd ett heligt förbund. Jag tror på och vill leva enligt Guds ords sanningar så som de uttrycks i 

Frälsningsarméns 11 lärosatser som NN (mötesledaren) läste innan också.” Efter detta följer 

kårledaren den rit som beskrivs i Handledningen. Förbönsstunden sker vid botbänken, där 

kårledaren och den nya soldatmedlemmen böjer knä och ber tillsammans. När den är klar tar 

kårledaren emot NN som soldat och överlämnar förbundet till honom.  

Denna rit är präglad av alternativ 2 i Handledningen gällande soldatinvigning och 

där är fokus på överlåtelse till ”hans (Kristus) tjänst för världens frälsning”, på förbundstanken 

mellan soldatmedlemmen och Gud samt på att leva ett helgat liv i Andens kraft.  

3.5.2 Civilmedlemsupptagning150 

Observationerna av civilmedlemsupptagning gjordes vid två tillfällen i samma kår. Kåren är 

ca 25 år gammal och har ca 70 medlemmar idag. Lokalen är ganska rymlig, uppskattningsvis 

 
149 Beskrivning hämtat från Frälsningsarméns interna policydokument “Uniformer och gradbeteckningar” (läst 

2020-05-16) 
150 Observation civilmedlemsupptagning, 2020-02-16, 2020-05-10 
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får det plats 80–100 personer i bänkraderna. Därtill kommer en läktare som kan användas vid 

behov. Framför bänkarna finns en stor och ganska hög plattform. Det finns en stor vit 

projektorduk mitt på plattformen som gör att lokalen kan påminna om en biosalong. 

Mötesledaren och predikanten står alltid nedanför plattformen, den används bara när någon 

ska uppträda, till exempel om barnen ska framföra en dans. Alla sångtexter visas på duken, 

kåren använder inte den traditionella sångboken. På vänster sida om projektorduken står ett 

stort träkors och på höger sida står en frälsningsarméfana i ett golvstativ. Framför scenen 

finns botbänken. Församlingen är uppskattningsvis på ca 30–40 personer vid varje tillfälle. 

Det är kårledaren som håller i riten vid bägge tillfällena. Vid ett av tillfällena 

upptas det två nya civilmedlemmar och en ny soldat hälsas välkommen till kåren och vid det 

andra tillfället är det tre nya civilmedlemmar som ska upptas. Riten för upptagningen består i 

att de nya medlemmarna hälsas välkommen fram framför plattformen och får var sitt kuvert 

med medlemsbevis som ska undertecknas. Kårledaren ber församlingen stå upp och vara med 

i bön medan de nya medlemmarna och kårledaren undertecknar medlemsbevisen. 

Lovsångsteamet spelar under tiden detta sker. Efter undertecknandet ber kårledaren några från 

församlingen komma fram och lägga händerna på de nya medlemmarna och be för dem. Vid 

ett tillfälle ber en av de som kommer fram en bön högt så alla kan höra. Efter att de är klara 

får de nya medlemmarna möjlighet att vittna. 

Det medlemsbevis som de nya medlemmarna får är rubricerat: Medlemsbevis 

och deras namn är tryckt på pappret med stora bokstäver, tillsammans med en datumnotering 

med datum för medlemskapet i kåren. Mitt på sidan står två bibelvers från Efeserbrevet 2:18-

19.151 Kårledaren läser dessa bibelvers och han poängterar att när man blir medlem i kårens 

gemenskap/familj så blir man också medlem i Guds familj. Efter undertecknandet får 

medlemmarna möjlighet att vittna, alltså säga några ord. De uttrycker alla en stark tacksamhet 

att få bli med i den gemenskap som finns i kåren. 

En medlem säger att hon började gå på babysångsamlingar med sin dotter.152 

Hon kommer från en kristen familj och hon poängterar att hon känner att det känns som att 

komma till en familj när hon kommer till församlingen. En annan medlem säger att hon inte 

har vuxit upp i kyrkan men hon blev kristen i vuxen ålder. När hon flyttade gick hon till XX 

 
151 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och 

främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 
152 Babysång är ett koncept där föräldrar tillsammans med sitt, eller sina, barn sjunger enkla barnsånger, lära sig 

rim och ramsor samt olika böner. Frälsningsarmén har detta på en mängd olika platser i landet, se exempelvis 

reportaget i Stridsropet: https://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/stridsropet/med-sikte-pa-fornyelse-i-

norrkoping/ (läst 2020-08-07) 
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kår och kände att det var välsignat att komma hit och att hon fick en ny familj. Ytterligare en 

medlem säger att han varit med i församling förut men att efter att han flyttat ville han se efter 

en plats att gå till. Han var på besök till XX kår och Gud talade till honom att han skulle vara 

här, och att det är som att vara i en familj. 

Församlingen känns hemtrevlig, i den meningen att alla verkar känna alla och 

stämningen är bra. När kårledaren säger något responderar någon av gudstjänstdeltagarna 

omedelbart. Många gratulerar högt när de nya hälsas välkomna in i församlingen. Många är 

med i bönerna och i lovsångerna sjunger nästan alla med, så vitt jag kan observera. 

Den här kåren är väldigt oformell, både när det gäller användande av titlar men 

också när det gäller uniformering. Det finns ingen i lokalen som använder den klassiska 

frälsningsarméuniformen. Jag ser mig omkring och ser att det finns några personer som har 

den röda skölden på sina kläder och några bär namnskylt. 

3.6 Ecklesiologiska reflektioner över observationerna 

Den uppdragsorienterade ecklesiologin är tydlig i riten från Handledningen som följs under 

soldatinvigningen. Kårledaren understryker också flera punkter genom sitt tal innan riten 

genomförs. Han poängterar soldatmedlemskapets lärjungaskap, förbundet som man skriver 

under och den överlåtelse av sitt liv i tjänst som ett soldatmedlemskap innebär. Den 

uppdragsorienterade ecklesiologin som armébegreppet implicerar är framträdande i riten som 

genomförs i kåren. 

När det gäller civilmedlemsinvigningen ser jag att också där följer man 

Handledningens instruktioner. Kårledaren förklarar däremot inte vad ett civilmedlemskap 

innebär, vilket görs i fem punkter i handledningen. Det som jag kan observera som centralt i 

upptagningen, är att alla nya välkomnas till gemenskapen församlingen. Bibelordet på kårens 

egna medlemsbevis understryker att medlemmarna är medborgare med de heliga och 

medlemmar i Guds familj och att församlingen är den gemenskap där det kristna livet levs. Det 

officiella civilmedlemsbeviset som Frälsningsarmén centralt har tagit fram har det tryckta 

bibelordet: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska också ni göra för dem” (Matt 

7:7), vilket är mer i linje med den uppdragsorienterade ecklesiologi som armébegreppet 

implicerar. Denna kår verkar inte göra skillnad mellan medlemmarnas status, vare sig det gäller 

soldatmedlemmar eller civilmedlemmar utan kårledaren omtalar alla som ”nya medlemmar”. 

Kårledaren använder till exempel inte ordet kår, utan konsekvent ordet församling. 

”Medlemmarna”, både en överförd soldatmedlem och nya civilmedlemmar, omtalas som nya 
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medlemmar, utan att soldat- och civilmedlemskapet nämns specifikt.153 Det som framträder 

ganska tydligt när riten genomförs i kåren, är en gemenskapsorienterad ecklesiologi som 

kyrkobegreppet implicerar. 

  

 
153 Överföring av soldatmedlemmar regleras av Order och reglementen för kårledare där kårledare åläggs att 

meddela namnet på soldaten till den kår som ligger närmast den plats soldaten flyttar till. Det innebär att man 

flyttar sitt medlemskap från en kår till en annan och blir på det sättet inte en ”ny” medlem i Frälsningsarméns 

statistik men registreras i Frälsningsarméns centrala register som ”tillhörande” den nya kåren. 
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4. Redovisning och analys av intervjumaterialet 

Genom intervjuerna hoppas jag alltså att få syn på ecklesiologiska fragment som kan hjälpa 

mig att utläsa en förståelse av Frälsningsarmén som armé eller kyrka hos de nya medlemmarna. 

Jag är också intresserad av om valet av medlemskap är ecklesiologiskt motiverat eller om det 

har andra orsaker. I och med att de flesta nya medlemmarna är civilmedlemmar så kommer jag 

att undersöka hur det spelar in i rörelsens förändrade självförståelse från armé till kyrka, vilket 

också hjälper mig att svara på den övergripande frågan för uppsatsen. 

4.1 Informanternas bakgrund 

Min avsikt är inte att kartlägga informanternas bakgrund, men några få upplysningar är 

relevanta att ha med i redovisningen. Av de 13 personerna jag har intervjuat så har samtliga 

erfarenheter från församling sedan tidigare, de flesta från barndomen och uppväxten i en kristen 

familj som varit troende och medlemmar i en kristen kyrka. 

En av informanterna har visserligen lämnat både tron och församlingslivet, och sedan 

som vuxen kommit tillbaka och funnit tron igen. 

Jag hade en barndom och uppväxt i Svenska kyrkan. Sedan har jag lämnat kyrkan. I fyrtio, 

nästan femtio år har jag varit icke-troende. (Fredrik)  

Informanten berättar vidare att han hade en dramatisk omvändelse, såtillvida att han fick en 

svår sjukdom och höll på att dö på sjukhuset. Efter den händelsen brottades han med dödsångest 

och hittade så småningom en bok skriven av en engelsk munk, som tog upp detta med svårmod. 

Där skriver munken att huvudvapnet mot svårmod är hopp. Det fick informanten att inse att det 

finns hopp i kristendomen och det blev hans väg tillbaka till en kristen tro igen. Efter det tog 

han kontakt med Frälsningsarmén och har sedan dess varit där. 

Sedan har jag, sedan barndomen väldigt bra, alltså Frälsningsarmén ger mig goda vibrationer. 

Jag har positiv inställning till den. Så jag gick hit och pratade med kårledaren och började delta 

och träffade andra människor som är fantastiska och sedan frågade de om jag ville bli 

civilmedlem och det blev jag efter några månader. På den vägen är det. (Fredrik) 

Fyra av informanterna har sin uppväxt sedan barnsben inom Frälsningsarmén och för dem 

verkar det vara naturligt att tillhöra samfundet. återges 

Jag har ju alltid vetat att jag vill vara med i Frälsningsarmén för det är där jag fått min uppväxt. 

(David)  

Jag har växt upp i Frälsningsarmén i hela mitt liv. (Edvard) 
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En av dem, som är musiker, har spelat musik inom Frälsningsarmén vilket spelat en avgörande 

roll för hans yrkesval, berättar han. 

De åtta andra har alla erfarenhet från andra samfund, några har vuxit upp i andra 

samfund eller i alla falla varit medlemmar där, och många refererar också till betydelsen för 

tron av att tillhöra en kristen familj när pratar om sin uppväxt. Så här säger ett par av 

informanterna: 

Jag är uppvuxen i en kristen familj, så jag hade det lite i bakgrunden att jag ville tillhöra en 

församling. (Maria)  

Jag kommer ju från XX församling i Svenska kyrkan. (Mats) 

Detta innebär att alla informanter har någon form av kyrklig bakgrund att referera till, och alla 

gör också det under intervjuerna. Det är ingen av informanterna som berättar om en 

”frälsningsupplevelse” som skedde i Frälsningsarmén utan de har alla antingen vuxit upp inom 

Frälsningsarmén eller i en annan kyrka, eller kommit till tro någon annanstans än i 

Frälsningsarmén. 

4.2 Informanternas motiv för sitt medlemskap i Frälsningsarmén 

En av mina frågor gällde informanternas syn på skillnaden mellan de två formerna av 

medlemskap och hur de motiverar sitt eget val. Jag börjar med att redovisa vad de tre 

soldatmedlemmarna menar om sitt medlemskap och fortsätter efter det med de tio 

civilmedlemmarna. 

4.2.1 Soldatmedlemmar 

De tre soldatmedlemmarna har olika anledningar till det att bli soldater. En av dem beslutade 

sig för att bli soldat efter först ha besökt några andra kyrkor i staden och ”lyssnat in deras 

teologi”, som han uttrycker sig. Han hade en inre motivering att hjälpa andra människor efter 

att ha haft en upplevelse om ung tonåring där han fått en stark dödsångest. Efter att ha kommit 

genom den, utan att själv fått någon hjälp, vill han hjälpa andra att komma ur psykisk ohälsa. 

En period var han med i Svenska kyrkan, men valde sedan Frälsningsarmén. 

Jag sökte mig nog till Frälsningsarmén dels för att jag kunde få en chans att driva hjälparbete 

här som soldat, eller volontärarbete, och dels för att jag ville nog gå till en kyrka som var mer 

konservativ när det gäller trosläran förstod jag … Jag har ju villat väldigt starkt hjälpa, i något 

slags hjälparbete, hjälpa folk. Det var därför jag ville bli soldat. (Sven) 
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En annan av de nya soldatmedlemmarna har också en aktivistisk eller uppdragsorienterad 

inställning till sitt soldatmedlemskap, men med en något annan inriktning. Han pratar väldigt 

mycket om att nå ut till andra. Han har själv en frälsningsupplevelse som ligger tretton år 

tillbaka i tid och har sedan dess varit mycket involverad i evangelisation och mission. Han säger 

så här om sitt motiv för at bli soldatmedlem: 

Och tidigare i mitt liv så förlöjligade jag, och inte bara jag utan alla runt omkring mig det här 

med Frälsningssoldater men nu förtiden är det ju så att jag har Frälsningsarmén som hjälp för 

att tala med folk. För att om jag är någonstans och det faktiskt står Frälsningsarmén på mig så 

hjälper det mig att få kontakt med människor och tala om tro. (Peter) 

Motivet verkar alltså vara uniformerad i synliga frälsningsarmékläder, för att få hjälp med att 

komma i kontakt med andra människor. När jag frågar vidare om det är något annat han tänkte 

med sitt soldatmedlemskap, säger han att det är ett ställningstagande. Att han står för det han 

skrivit under på. 

Det är ett statement tycker jag personligen. Det är ett ställningstagande. Jag kunde vara 

medlem i vilken annan församling som helst, det syns inte på mig, det hjälper ingenting. Men 

att vara frälsningssoldat det är liksom, jag har gjort ett statement att det här står jag för. (Peter) 

Den tredje soldatmedlemmen har en liknade motivering. För henne var det också ett 

ställningstagande. Hon berättar att det gällde både i förhållande till läran och i förhållande till 

de livsstilskrav som soldatförbundet innehåller.  

Men för att jag tycker att man tar ställning för att jag står för det här. Ja och det är ju verkligen 

någonting som, jag har ju skrivit under ett kontrakt. Som man skriver under ett huskontrakt 

eller ett hyreskontrakt eller vad som helst på något vis. Tyckte att det, det ska jag följa. 

Naturligtvis så är ju det, jag följer ju Herren först och främst men det är ju precis vad han står 

för också. Så det var ingenting som var konstigt. Och därför var det så naturligt att bli soldat, 

för att jag står ju för det här och vill göra det. (Sara) 

Hon nämner detta med att sluta röka och snusa som exempel på livsstilskrav som kan vara svåra 

att följa. Hon påpekar att man kan börja att vara civilmedlem och att det senare kan vara en 

process som gör att du vill gå in som soldatmedlem. Men det kanske inte sker med en gång om 

du är nyfrälst, som hon uttrycker det, i alla fall inte om du har svårigheter med de krav som 

följer med i soldatmedlemskapet. 

 Det verkar finnas ett aktivistiskt motiv bakom soldatmedlemmarnas val att bli 

med i Frälsningsarmén. Alla tre beskriver att de önskar att visa ett ställningstagande, genom att 

engagera sig för sina medmänniskor på olika sätt, vilket tyder på att uppdraget är i fokus. 

Ecklesiologiskt överensstämmer det med armébegreppet och en uppdragsorienterad 

ecklesiologi.  
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4.2.2 Civilmedlemmar 

Civilmedlemmarna har lite olika inställning till sitt medlemskap. För många är det naturligt att 

bli civilmedlem, då det är det vanligaste medlemskapet i den kår där de går. Flera av dem säger 

att civilmedlemskapet inte är lika förpliktande som soldatmedlemskapet, men att de kanske ska 

ta nästa steg någon gång i framtiden.  

Varför jag landade i civilmedlemskap är egentligen, ja, jag kände att soldatmedlemskap krävde 

mycket som jag önskar att jag kunde stå för men jag var inte riktigt där. Så jag börjar med 

civilmedlemskap först för att inte ta allt för mycket vatten över huvudet och sedan kanske ändå 

inte följa reglerna inom soldatmedlemskapet alltid. - - - Civilmedlemskap är lika med vanligt 

medlemskap, tänkte jag. Och soldatmedlemskap så tänkte jag, nästa steg liksom. (Maria)  

Ja, jag har ju läst om både civil och soldat och det enda som gör att jag inte kan bli soldat just 

nu är att jag inte är beredd att överlåta hela mitt levande jordiska liv till just Frälsningsarmén - 

- - Jag är inte riktigt där än att jag kan lämna allting bakom mig liksom för att bli en soldat i 

Guds armé eller så här, som det ju handlar om. (Ingrid) 

Soldatskapet var lite främmande för mig på något sätt. Jag kände att det inte var ett steg jag 

kunde ta direkt. Så för mig kändes det naturligt att bli civilmedlem. (Mats) 

En annan uttrycker att han inte är mogen än för att bli soldatmedlem och en tredje att han inte 

kan axla det ansvar och de förpliktelser som uniformen symboliserar. Resonemangen går ut på 

att det är färre regler och förpliktelser för en civilmedlem och därför valde de detta medlemskap. 

Soldatmedlemskapet känns som en högre nivå i överlåtelsen, speciellt kopplat till 

livsstilskraven och till avhållsamhet från alkohol och tobak som nämns av flera. Flera 

informanter påpekar också att de uppfattar civilmedlemskap som ett slags instegsmedlemskap 

i Frälsningsarmén. 

Längtan har kanske inte varit att göra ett A- och ett B-lag i överlåtelse eller så. Det har kanske 

liksom inte funnits som agenda men det har mer handlat om att detta har varit ett sätt att få 

människor att ta ett steg in i en gemenskap och överlåta sig till gemenskapen. (Ingrid)  

Några av civilmedlemmarna tycker däremot inte att det är så stor skillnad, om ens någon, mellan 

civilmedlem och soldatmedlem. 

Jag tillhör den här kyrkan utan att vara soldat. Först så tänkte jag inte över att det fanns både 

soldater och civilmedlemmar… Jag blev nyfiken på vad som var skillnaden, men nu känner jag 

att jag tillhör kyrkan i alla fall… Det är inte så stor skillnad på om jag är civilmedlem eller 

soldat. (Teres) 

En civilmedlem, du är ju medlem i församlingen. Bara att du inte har, det är i princip samma 

sak som att vara soldat, fast du inte avgett löftet om avhållsamhet. Det är så jag har förstått det 

i alla fall, att liksom som civilmedlem, du har ju exakt samma rättigheter och skyldigheter 

gentemot kåren men du har inte avgett löftet som en soldat gör. Det är min tolkning av det hela 

i alla fall. (David) 
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Någon civilmedlem ställer sig också frågande till varför det överhuvudtaget ska finnas två 

medlemskap inom Frälsningsarmén. 

Jag förstår inte varför det måste finnas två olika medlemskap. Utan jag är ju medlem i en 

församling och en kyrka och då är jag ju medlem där… Ja, de här soldatskapet verkar ju vara 

ett spår till, alltså som jag inte riktigt kunde greppa och ännu inte riktigt förstår varför och jag 

tror att det kanske gör att man värjer sig, jag tror att vi skulle bli en modernare församling och 

kyrka om vi hade ett medlemskap. Det är min uppfattning av det hela. (Mats) 

Konklusionen är att det motiv som de nya civilmedlemmarna anger som huvudmotiv för att bli 

medlemmar handlar om att få bli en del av församlingsgemenskapen i kyrkan. De nya 

medlemmarna ger uttryck för att de ser på gemenskapen som att tillhöra en familj, eller mer 

precist, att tillhöra Guds familj, där tro är en naturlig del av den gemenskapen.  

4.3 Ecklesiologiska fragment hos de nya medlemmarna 

Jag kan se i mitt material att alla informanterna, det vill säga alla nya medlemmar i 

Frälsningsarmén, inte gör någon distinktion mellan begreppen ”församling” och ”kyrka”, men 

att de används som synonymer. Att använda dessa begrepp synonymt bekräftas av Bardh som 

menar att ordet församlingssyn i frikyrklig kontext motsvarar begreppet kyrkosyn och att 

frikyrkosamfunden använder ”begreppen församling och kyrka synonymt”.154 När de nya 

medlemmarna, både soldatmedlemmar och civilmedlemmar, beskriver sitt medlemskap i 

Frälsningsarmén använder de alltså begreppet ”kyrka” synonymt med ”församling” men också 

synonymt med ”Frälsningsarmén”.  

Jag hade beskrivit det som en kyrka med en struktur som funnits länge. En kyrka som finns på 

många ställen. En kyrka som har hjärtat för kultur, tycker jag att jag har sett inom 

Frälsningsarmén. (Maria) 

Det (Frälsningsarmén) är en gemenskap som alltid finns där och den betyder mycket liksom. 

Mer än vad man kan tro. Det är en gammal kyrka men det är en bra gemenskap och bra 

människor finns i församlingen. (Edvard) 

Frälsningsarmén är en kyrka som bygger på tre ord, soppa, tvål och frälsning. (David) 

I och med att jag är uppvuxen i kyrkan så är det ju på något sätt, det är ju precis som i vilken 

annan kyrka som helst, fastän de (Frälsningsarmén) har mycket socialt arbete. (Sara) 

Frälsningsarmén är en protestantisk kyrka skulle jag säga, som är evangelisk, de är ju 

konservativa i trosläran men de har inte nödvändigtvis så mycket ritualer kanske alla gånger. 

(Sven) 

 
154 Bardh 2008:58 
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För en stor del av de nya civilmedlemmarna är också begrepp som ”familj”, ”gemenskap” och 

”gudstjänst” återkommande i beskrivningen av Frälsningsarmén. Till exempel så beskriver 

David det som att människor som kommer till kåren ”får komma hit och känna att de är en del 

av en familj i alla fall”. Susanne säger att hon tycker om den lilla sammanhangen, ”det gör att 

det känns gemytligt och familjärt och mysigt och tryggt”.  

Teres säger: ”Jag har inte så mycket kompisar, jag har inte så stor familj, 

Frälsningsarmén blir min familj”. Det kan ju i detta tillfälle också vara för att denna kvinna 

kom till Sverige för fem år sedan från ett annat land. Men det är också en ecklesiologisk 

gemenskap som jag tolkar det. Hon berättar för mig att i hennes släkt finns det kristna, både 

katoliker och ortodoxa, men att hon själv inte var med i en kyrka i hemlandet, där förövrigt 

muslimerna är i flertal. Hon berättar också om ”evangeliska kyrkorna” som försökte att ”göra 

muslimer till kristna”, vilket innebar en ganska påstridig evangelisation som ibland kan få fatala 

konsekvenser för de nyomvända, berättar hon. Efter att hon hade kommit till Sverige så besökte 

hon ett par kyrkor men kände sig inte hemma någonstans. Efter ett tag gick hon med sina barn 

till Frälsningsarmén. Teres förstod att Frälsningsarmén också var en ”evangelisk kyrka” som 

hon säger, men hon var förvånad över att också muslimer fick hjälp av Frälsningsarmén vilket 

hon förövrigt tycker är bra. Hon googlade information om Armén och såg en video på arabiska 

som handlade om William Booth och starten av Frälsningsarmén. Den kristendom hon fick 

presenterad i videon, handlade om att man ska möta alla människor med respekt och kärlek. 

Det gäller även om de inte är Jesustroende och att människor kan få möta Jesus i gemenskapen 

i kåren, genom den enskilda medlemmen. ”Om man har Jesus i hjärtat, man ska hela tiden visa 

alla andra att jag har Jesus i hjärtat” som Teres uttrycker sig. Jag summerar hennes uttalande 

som att hon menar att evangelisering inte bara är att förkunna med ord, men att leva ett liv som 

återspeglar Jesus och där du i församlingsgemenskapen både kan möta Jesus för första gången 

(kristenblivande) och bli frälst och fortsätta att leva livet som kristen i gemenskap med andra 

troende (kristenvarande).155 

Ingrid, en av de nya civilmedlemmarna, beskriver också detta att bemöta 

människor. Hon har läst Frälsningsarméns historia och hon säger att ”betjänande av de med 

social misär” var en framträdande del av historien och något som ger förtroende i samhället i 

stort idag också, men att det också var evangelium i detta. ”För att utan evangelium så hade 

man inget”. Hon berättar vidare hur hon upplever hur kåren är idag: 

 
155 Se avsnitt 5.2 i uppsatsen och diskussionen med Bardh som använder begreppen ”kristenblivande” och 

”kristenvarande” i den tes som hon prövar på sitt material. 
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Man (Frälsningsarmén) har pastorer, eller kårledare i det här fallet, man har styrelser, man har 

visst mått av annan verksamhet också, hemgrupper, cellgrupper alltså. - - - Man jobbar mot 

barn, man jobbar mot utsatta och man jobbar mot äldre. Man har ju en bredare bas och inte 

precis lika hög än vad man hade precis kanske när man började. - - - Kanske att alla som är 

med i församlingarna inte jobbar socialt nu, men det var ju en livsnerv från början, vad jag har 

förstått och vad jag har upplevd. Av vad jag har läst så var det ju liksom det största man gjorde, 

så var det ju det sociala och det evangelistiska liksom. Och att man har liksom barnvälsignelser 

och man har, ja man har ju inte dop och nattvard men de aspekterna finns ju ändå med i 

gudstjänst alltså i församlingslivet på olika sätt ofta i alla fall. (Ingrid) 

 Hon utvecklar vidare hur hon ser att Frälsningsarmén i staden där hon bor, består av människor 

med olika bakgrund som alla är en del av den samma församlingsgemenskapen. Det är bland 

annat människor som har fått sina liv förvandlade och kommit ut av ett missbruksproblem, 

människor som framförallt önskar att be, människor som är nyanlända från ett annat land, 

människor som brinner för att jobba med socialt utsatta och människor som vill engagera sig i 

barn och unga. Alla förenas i visionen att vilja se staden förvandlad som hon uttrycker sig och 

att evangeliet är i fokus: 

Det är ju Jesus som man tror är den stora hjälpen liksom. Det är ju Jesus som man ändå inte 

kan vara utan, det är ju på grund av honom man tror att det kan bli förvandlat och förändrat till 

det bättre. - - - Det är ett tydligt evangelium att det är Han som hela tiden förändrar oss och 

hjälper oss. (Ingrid) 

Hon beskriver också hur hon menar att kyrkan också har ett uppdrag och hur det uppdraget 

realiseras genom församlingsgemenskapen: 

Kyrkan är satt att vara i relation med Gud och då, i det så blir resultatet av den relationen, 

förändring runt omkring. Så kyrka för mig är egentligen, gemenskap och relation då. Och i det 

att man bygger en gemenskap med Gud och bygger en gemenskap med människor och bygger 

mötesplatser för människor att möta Gud, så blir ju konsekvensen och frukten att man uppfyller 

det här uppdraget. Så egentligen är inte det, jag vet att det är en utgångspunkt i evangelium att 

vi har ett uppdrag, men ju mer jag tänker på det så är kyrkan gemenskap för mig. Gemenskap 

med Gud, gemenskap med människor och gemenskap med varandra liksom. (Ingrid) 

Hon definierar kyrkan som att ha gemenskap, både med Gud, med människor i församlingen 

och med människor utanför. Det är en slags uppfyllelse av uppdraget, som jag tolkar henne. Det 

är en sakramental förståelse av församlingslivet, som jag ska återkomma till i min diskussion 

med Bardh. Hon säger också att kyrkan är ett Guds folk men för det ska fungera i praktiken så 

finns församlingarna som ett slags ramverk så att gemenskapen kan fungera. 

För att Guds folk över hela världen och för att vi som Guds folk i en stad ska fungera så är det 

orimligt att tro att vi ska fungera utan ramar och utan ett litet mindre sammanhang där man blir 

familj liksom. (Ingrid) 

Andra av de nya civilmedlemmarna understryker också att Frälsningsarmén är en gemenskap 

som betyder mycket för deras kristna liv. De känner sig hemma i gemenskapen och ser att det 
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finns en poäng i att flera människor ska få bli en del av gemenskapen, ”att få flera människor 

med på tåget” som Edvard, en av de yngre civilmedlemmarna, uttrycker sig. Församlingen är 

en plats dit man kan komma ”kanske för att man vill börja lära känna Gud” säger Bengt. Eller 

helt enkelt för att ”komma närmre Gud” som Linus formulerar sig. Även om flera informanter 

menar att gemenskap med andra människor i sig själv är bra för alla så är det den extra 

dimensionen av att tro på Gud, att ha Jesus i centrum i gemenskapen som gör församlingen 

speciell. En av de nya civilmedlemmarna beskriver också församlingen i ordalag av en 

sakramental gemenskap. 

Kyrka det är en plats där människor, jag tänkte säga där människor som tror på Gud samlas, 

men egentligen är ju alla välkomna även om man inte har bestämt sig för om man tror eller 

inte, så det är en plats där man får upptäcka vem Gud är och upptäcka gemenskap och kanske 

stöd och kanske kärlek, alltså. Det är ju tanken liksom att man ska känna det. Känna 

gemenskap, kärlek, lära känna vänner för livet som alltså, vänner för livet lika med familj 

egentligen. Så gemenskap, familj, kärlek och med Gud i centrum. Och det är ju jätteviktigt att 

Jesus är i centrum men samtidigt kan man komma in även om man inte känner Jesus. (Maria) 

Maria säger att församlingen är en plats där hon känner sig välkommen som hon är och ”även 

om jag är välkommen som jag är så finns det också utrymme för att växa och förändras”. I ljuset 

av en sådant uttalande framstår församlingen som en plats för att få växa i sitt kristna liv 

(kristenvarande) och som sakramental i den betydelsen nådesförmedlande, när du inte har tro 

men kan få motta det i gemenskapen (kristenblivande).156 En av de andra civilmedlemmarna, 

Mats, menar också gemenskapen innehåller trosdimensionen och säger, ”kyrkan är ju, formas 

av medlemmarnas gemensamma tro på Jesus Kristus. Att inte bara ha den fysiska gemenskapen 

och sammanhanget utan en tro på någonting mer”. Flera av informanterna är också inne på att 

man behöver det som Ingrid beskriver som ”ett gudstjänstfirande sammanhang”. I gudstjänsten 

sker förmedlingen av tron och flera av informanterna understryker hur viktig den är för 

gemenskapen. En civilmedlem nämner att för honom är det att få komma till kyrkan det samma 

som att få tid att reflektera och lyssna på ord om tro (katekumenat).  

För min del så är ju kyrkan en plats dig jag går för att få lugn och ro. Att få koppla av från 

vardagen, att få komma bort en stund. Att få lyssna på någon som talar om den Gud som vi tror 

på och få höra bibeltexter och sånger - - - få komma till en lugnare plats än vardagen. Få tid till 

eftertanke. (David) 

Fredrik, också han civilmedlem, säger att gudstjänsten i sig förmedlar hopp, ”varje gudstjänst, 

vittnesbörd, nu har det inte varit så många vittnesbörd idag kanske (intervjun skedde rätt efter 

en gudstjänst), med det handlar först om hoppet i varje gudstjänst, att det finns ett hopp”. Men 

 
156 Se avsnitt 5.2 i uppsatsen och diskussionen med Bardh som använder begreppen ”kristenblivande” och 

”kristenvarande” i den tes som hon prövar på sitt material. 
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det är inte bara i gudstjänsterna som hoppet och tron kan förmedlas, som en av de andra 

civilmedlemmarna uttrycker sig: 

Jag tycker att gudstjänsterna passar in bra med våra mål (att leda människor till Jesus), att vi 

vill, absolut på gudstjänsterna också. Gudstjänsterna tycker jag speglar det väldigt bra. De är 

Jesusfokuserade. Och sen så den dagliga verksamheten är också, det funkar också bra. Vi 

brukar liksom ha till exempel träning men avslutar med bön, vilket man inte gör i gymmet 

liksom. (Maria) 

När jag tolkar de ecklesiologiska fragment som framkommer i mina intervjuer så ser jag att det 

som framträder, speciellt hos de nya civilmedlemmarna, är en gemenskapsorienterade 

ecklesiologi och en förståelse av Frälsningsarmén som kyrka. Gemenskapen i församlingen 

hjälper människor både att bli troende (kristenblivande) och att förbli troende (kristenvarande). 

Konklusionen blir då att den växande andelen civilmedlemmar spelar en roll för 

Frälsningsarméns succesivt förändrade självförståelse från armé till kyrka. Baserat på det som 

framkommer av mina intervjuer skulle jag kunna påstå att ändringen från en uppdragsorienterad 

till en gemenskapsorienterad ecklesiologi speglas i förändringen av medlemskap från soldat- 

till civilmedlemskap. 
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5. Resultatdiskussion och slutsatser 

Min övergripande ansats genom uppsatsen är att förstå på vilket sätt en växande andel civila 

medlemmar spelar in i Frälsningsarméns succesivt förändrade självförståelse från armé till 

kyrka och uppsatsens syfte är att utforska vad förändringen från soldatmedlemskap till 

civilmedlemskap innebär för den ecklesiologi som framträder i Frälsningsarmén i Sverige idag. 

Jag vill svara på uppsatsens huvudfråga och sedan diskutera ecklesiologin som framkommit i 

dialog med den församlingssyn som Bardh har funnit i sin av handling om frikyrklig 

ecklesiologi. Avslutningsvis drar jag några slutsatser baserat på resultatet i uppsatsen. 

5.1 Hur spelar en växande andel civilmedlemmar in i Frälsningsarméns succesivt 

förändrade självförståelse från armé till kyrka? 

Jag har konstaterat att medlemskapet inom Frälsningsarmén har förändrats radikalt de sista 10 

åren då andelen civilmedlemmar har fördubblats. Samtidigt har jag beskrivit hur 

självförståelsen succesivt förändrats inom rörelsen, från att i linje med William Booths 

uttalanden ha sett sig själv som en armé, en angripande (militär) styrka med syfte att frälsa 

(världen), till att se sig själv och omtala sig själv som en kyrka. Den fråga jag ställt mig är hur 

detta påverkat ecklesiologin. Jag har postulerat att kyrkobegreppet implicerar en ecklesiologi 

som är gemenskapsorienterad. Utvecklingen mot en självförståelse som kyrka framkommer i 

det skriftliga materialet, genom tillägget av kapitlet om ”Frälsningsarméns syn på Kyrkan” i 

Handboken.157 Både observationer och intervjuer med nya medlemmar visar att synen på 

Frälsningsarmén som kyrka är självklar och synen på församlingen som en gemenskap där 

medlemmarna blir en del av en familj av troende (Guds familj) är mycket framträdande. De 

nya civilmedlemmarna önskar att tillhöra en gemenskap, inte först och främst att hitta ett 

uppdrag. Det betyder inte att inte flera av dem har tankar om vad Frälsningsarméns eller 

kyrkans uppdrag är, men de ser att det uppdraget realiseras genom församlingen som jag 

tolkar det. Vissa delar av intervjumaterialet pekar på en tolkning av församlingen som 

sakramental. Denna tanke om församlingen, eller kyrkan, som sakramental beskrivs av den 

katolska teologen Avery Dulles i boken Models of the Church på följande sätt: 

 
157 Handboken 2012:261: ”Av denna, den levande Gudens stora kyrka, hävdar vi, och har alltid hävdat, att vi i 

Frälsningsarmén är en integrerad del och beståndsdel – en levande, fruktbärande gren av det sanna vinträdet.” 

Bramwell Booth. 
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The Church may be called a sacrament insofar as, having been founded by Christ, it signifies, 

embodies, and carries on the saving work of Christ, who is himself the original sacrament of 

God”.158 

 En sakramental förståelse återfinns också i dokumentet The Chuch, där Faith and Order-

kommissionen formulerar en syn på kyrkan som en ”etablerad gudomlig gemenskap” som 

existerar för att vittna om gemenskapen i Guds rike: 

As a divinely established communion, the Church belongs to God and does not exist for itself. 

It is by its very nature missionary, called and sent to witness in its own life to that communion 

which God intends for all humanity and for all creation in the kingdom.159  

Min inledningsvis tentativa tes, att Frälsningsarmén förstår sig mer och mer som en kyrka, 

bekräftas med eftertryck av mitt totala material, både skriftligt, observationer och intervjuer. 

Kanske skulle jag kunna precisera min tentativa tes genom att säga att Frälsningsarmén förstår 

sig som en sakramental kyrka på det sättet att församlingsgemenskapen kan sägas representera 

en instrumentell sakramentalitet.  

5.2 Församlingen som sakrament? 

Det är intressant att ordet överlåtelse används av flera av de nya civilmedlemmarna. Inte i 

betydelsen av en överlåtelse till tjänst i Frälsningsarmén, alltså något som kan tolkas i riktning 

mot en uppdragsorienterad ecklesiologi, men som en överlåtelse till församlingen. Det är mer 

ett uttryck för en gemenskapsorienterad ecklesiologi som jag tolkar det. Jag tolkar också de 

ecklesiologiska fragment som framkommit i mina observationer och intervjuer som att det är 

en gemenskap där Guds nåd mottas, alltså en sorts sakramental gemenskap och ”ett instrument 

för Kristi närvaro genom församlingen i världen”, för att citera Bardh.160 Hon skriver i sin 

konklusion också vad hon menar med uttrycket ”församlingen som sakrament”: 

I avhandlingen undersöks frikyrklig ecklesiologi utifrån tre grundläggande temata: tro, dop och 

medlemskap med särskild hänsyn till ekumenisk erfarenhet. Grundmaterialet i avhandlingen 

utgörs av 30 kvalitativa intervjuer med medlemmar från fem svenska frikyrkosamfund. 

Resultatet av intervjuerna har relaterats till en vidare frikyrklig kontext i historia och nutid. I 

detta sammanhang har en tes om församlingen som en sorts sakrament prövats på materialet, 

särskilt vad avser medlemskapets betydelse. Församlingens gemenskap uttryckt i form av 

delaktighet verifierar församlingen sim [sic] livsform och därmed som ett effektivt tecken och 

instrument för Kristi närvaro genom församlingen i världen” (min kursivering).161 

 
158 Dulles 2002:214 
159 The Church 2013:20 
160 Bardh 2008:315 
161 Bardh 2008:315 
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Bardhs studie är baserad på 30 djupintervjuer av församlingsmedlemmar från 10 väletablerade 

församlingar, anslutna till Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska 

Alliansmissionen, Svenska Missionsförbundet och Örebromissionen. Huvudsyftet för Bardhs 

studie var att få reda på hur ”frikyrkokristna från fem samfund beskriver sin väg till 

kristenblivandet. Frälsningsarmén som samfund är alltså inte med i Bardhs studie, men en av 

medlemmarna i en Missionsförsamling har bakgrund som soldat och officer i Frälsningsarmén. 

Bardh har också med ett avsnitt i boken (9.5.5) där Frälsningsarméns förhållande till sakrament 

och disciplin avhandlas på några få sidor. 

Det finns flera skillnader mellan de samfund Bardh har undersökt och 

Frälsningsarmén. En skillnad är strukturell. Frälsningsarméns styrelsesätt är till exempel inte 

demokratiskt och medlemmar saknar reellt inflytande på beslut i den hierarkiska 

organisationen, vilket också var huvudorsaken till bildandet av Svenska Frälsningsarmén 

1905.162 Frälsningsarmén i Sverige tillhör alltså organisatoriskt The Salvation Army, alltså den 

är en del av den internationella Frälsningsarmén. En annan stor skillnad är användandet av 

sakramenten. Det är ingen stridsfråga inom Frälsningsarmén vare sig i Sverige eller 

internationellt, som jag uppfattar det, även om det internationellt finns teologiska röster som 

vill förändring, vilket jag också har visat i denna uppsats. En tredje skillnad är i det som Bardh 

pratar om som pastorers inflytande i frikyrkan, till exempel gällande dopet. Hennes material 

visar att pastorers teologiska uppfattning i hög grad präglar församlingen, eller ”de lokala 

pastorernas tyngd och centrala roll för läroutveckling och praxis”.163 På denna punkt är det 

också skillnad mellan frikyrkorna och Frälsningsarmén i och med att officerarna är kortare 

perioder i kårerna och inte hinner att prägla de på samma sätt innan de får ett nytt förordnande 

någon annanstans där Frälsningsarmén har ett behov.  

Bardh prövar en tes på sitt material. Tesen beskriver församlingen som hjärtat för 

frikyrkan, den är både sakramental och apostolisk. Framförallt, skriver Bardh, så är 

församlingen gemenskap. Församlingen representerar en instrumentell sakramentalitet, där tro 

förmedlas till icke-troende och där den redan troende får växa i sin tro. Detta sker genom 

katekumenat (undervisning), bekännelse (vittnesbörd, syndabekännelse), dop och genom att ta 

upp medlemmar i församlingen. 

enligt svensk frikyrklighets församlings- och samfundssyn är Kristus genom Ordet och Anden 

närvarande i, verksam genom och med varje lokal församling. Denna har därigenom del i 

 
162 Svenska Frälsningsarmén grundades i Sundsvall 7 mars 1905 och fusionerade med Equmeniakyrkan årsskiftet 

2015/2016. Svenska Frälsningsarmén bildades först och främst på grund av en konflikt med det internationella 

högkvarteret angående mer självstyre i de lokala kårerna och mindre centralstyre från London.   
163 Bardh 2008:213 
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Kristi fullhet och delar den universella kyrkans kännetecken: att den är sakramental och 

apostolisk. Framför allt är den en communio, som utgör grogrund och växtplats för 

kristenblivande och kristenvarande genom katekumenat, bekännelse, dop och medlemskap.164 

Detta är ecklesiologiska tema som också framkommer i mitt källmaterial, speciellt i 

intervjuerna. Bardh skriver också att om Kristus är ursakramentet så kan också församlingen 

sägas att vara sakramental.165 Hon menar också att det gäller församlingen både som organism 

och organisation, vilket också gör dess verksamheter och tjänster sakramentala, om de förblir 

”i Kristus”, som hon skriver. Detta är ju en teologi som i alla fall delvis korresponderar med 

den teologi som framkommer i Handboken och alltså en salvationistisk förståelse av hela livet 

som ett sakrament och Jesus som det enda sanna sakramentet, som också kommenterades i 

Frälsningsarméns svar på BEM-dokumentet.  

Bardh jämför sin tes med en formulering som Sven-Erik Brodd har gjort om den 

frikyrkliga grundstrukturen. Bardh skriver att ”det Brodd kallar ’församlingen som livsform’ 

motsvaras av uttrycket i avhandlingens tes: en communio som är grogrund och växtplats för 

kristenblivande och kristenvarande”.166 Huvudfrågan för Bardhs avslutande kapitel, 

”Församlingens sakramentalitet – Teologiska dagsnoteringar och möjliga framtidsscenarier” är 

i vad mån dessa tankar kan återfinnas i det källmaterial som presenterats och analyserats i 

hennes avhandling.167 Hon konkluderar bland annat med att inom frikyrkligheten är Ordet, 

alltså Bibeln, ett nådemedel och det samma kan sägas om församlingen, i tillägg till dop och 

nattvard.168 Hon skriver också om gudstjänsten som församlingens hjärta och tolkar den som 

en kollektiv tacksägelse och ett firande av hopp. Gudstjänstens gemenskap har en sakramental 

karaktär och är ett instrument för Guds nåd, där man försöker ”medvetandegöra evangelium 

genom Ordet och gemenskapen”.169 Denna gemenskap skriver Bardh, är först och främst den 

gudstjänstfirande församlingen: 

Den gudstjänstfirande församlingen upplevs i mitt källmaterial som det mest adekvata uttrycket 

för vad en församlingsgemenskap innebär.170 

Den centrala platsen för gudstjänstgemenskapen framkommer med tydlighet i mitt material, 

både i observationerna och intervjuerna. Det finns också i det skriftliga materialet i Handboken, 

som beskriver kyrkan som gemenskap i betydelsen av en ”försonad”, ”varaktig”, ”församlad”, 

 
164 Bardh 2008:22–23 
165 Bardh 2008:279 
166 Bardh 2008:280 
167 Bardh 2008:280 
168 Bardh 2008:282 
169 Bardh 2008:285 
170 Bardh 2008:314 
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”utspridd” och ”förnyad för framtiden”.171 Under rubriken; ”En församlad gemenskap”, 

beskrivs kyrkan som skapad av den helige Ande för gemenskap, som Guds hushåll och Guds 

familj. Den, alltså församlingens samling i gudstjänsten, hjälper oss att ”växa i Kristuslikhet” 

och ”i helgelse” och utrustar för mission och tjänst.  

Vi får också näring genom församlingens gudstjänst. Genom gudstjänsten uppbygger Gud sitt 

folk och hjälper dem att svara på den Heliga Andes kallelse för sig själva och att gå ut i tro till 

andra. Bön, predikan, musik och konstnärliga uttryck samverkar till Guds ära och vårdar Guds 

folk (Kol 3:15-17).172 

Gudstjänstens sakramentala ”communio” funktion, är alltså en grogrund och växtplats för det 

som Bardh kallar ”kristenblivande” och ”kristenvarande” och understryker igen den 

frikyrkliga ecklesiologin om församlingen som sakrament. Detta överensstämmer också med 

vad flera av de nya civilmedlemmarna bland mina informanter ger uttryck för (se 4.3). 

5.3 Slutsatser 

Jag har i den här uppsatsen utforskat vad förändringen från soldatmedlemskap till 

civilmedlemskap innebär för den ecklesiologi som framträder i Frälsningsarmén i Sverige 

idag. I slutsatserna väger jag samman alla de olika resultat jag har fått av mitt totala material, 

både från det skriftliga materialet, mina observationer och mina intervjuer. 

Synen på Frälsningsarmén som kyrka stärks av den gemenskapsorienterade 

ecklesiologi som jag har hittat i mitt material och som är speciellt framträdande i mina 

observationer av civilmedlemsupptagningar och intervjuer av nya civilmedlemmar. En 

sannolik utveckling kan vara att ju fler civilmedlemmar som blir medlemmar desto mer 

gemenskapsorienterad ecklesiologi kommer implicit att framträda i Frälsningsarmén i 

Sverige. Vilket också förstärks genom att det blir färre soldatmedlemmar. Frälsningsarmén är 

ju både uppbyggd organisatoriskt och formad teologiskt med hjälp av arméretoriken, något 

som implicerar en uppdragsorienterad ecklesiologi. Med hjälp av samma retoriska 

resonemang skulle min slutsats kunna formuleras som att det jag sett i mitt material är ”en 

armé utan soldater”, i alla fall skulle det kunna vara ett nära framtidsscenario. 

Frälsningsarmén har ju kvar delar av arméretoriken i till exempel Att vara soldat i förbindelse 

med soldatförberedande undervisning, i Handledningen när det gäller genomförandet av 

soldatinvigning och i en del av det som står i Handboken speciellt när det gäller missionen, 

 
171 Handboken 2012:262–268 
172 Handboken 2012:265 
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eller uppdraget.173 Men eftersom soldaterna blir färre och civilmedlemmarna fler, så fylls inte 

denna armé på med soldater utan med civilmedlemmar. Det ger ett intryck av en armé utan ett 

förpliktande (soldat)medlemskap som grund och endast bestående av frivilliga 

(civilmedlemmar), något som Bramwell Booth var helt emot i Arméns upprinnelse.174 Denna 

ecklesiologiska förändring verkar vara något som formas av hela Frälsningsarmén och inte 

bara via nya civilmedlemmar. 

Frälsningsarmén i Sverige har ett visionsdokument som de arbetar utifrån sedan 

2013 och visionen är ”Jesus till alla”.175 Precis som den övergripande visionen säger så 

handlar det om hur Frälsningsarmén kan arbeta med att presentera Jesus för människor så att 

fler kommer till tro, eller blir frälsta som Frälsningsarmén kallar det. Dokumentet innehåller 

åtta målsättningar att arbeta för samt en punktlista med elva strategiska satsningar. Uppdraget 

att försöka nå alla människor kan verka stort men speglar en Frälsningsarméanda som vittnar 

om en uppdragsorienterad ecklesiologi, i linje med formuleringen ”Världen för Kristus” som 

finns på fanorna. Ledningen för Frälsningsarmén i Sverige har gett klartecken för ett nytt 

visionsdokument från 2021 till och med 2025.176 Visionen har fått namnet ”Välkommen hem” 

och undertexten lyder ”livet med Jesus”. Det att man använder ”hem” och ”livet med” i 

visionens text kan lätt associeras till det faktum att man lever livet tillsammans i gemenskap i 

ett hem. I visionsdokumentet har det också en överförd mening, att leva med Jesus i det 

andliga hemmet som utgörs av församlingen. I häftet står också en mening om att ”vi går från 

att vara verksamhetsfokuserade till att vara relationella”, vilket också understryker att 

Frälsningsarmén önskar att fokusera på den kristna gemenskapen och i förlängningen innebär 

det en fokusering på en gemenskapsorienterad ecklesiologi. Jag tolkar det som att denna 

ändring av fokus, som visionsdokumentet visar, styrker min tes om at Frälsningsarmén förstår 

sig mer och mer som en kyrka. När det också ses i ljuset av att de flesta nya medlemmarna 

blir civilmedlemmar och deras ecklesiologiska uppfattning är tydligt gemenskapsorienterad, 

något jag sett i mina fynd i denna uppsats, kan jag postulera att den nya visionen också stödjer 

upp under den ecklesiologiska förändring som sker i Frälsningsarméns i Sverige idag. 

Lydholm ställer frågan i sin avhandling om det inte är så att några medlemmar i 

Frälsningsarmén i Norge kan kallas lutherska salvationister.177 Baserat på mina fynd i denna 

 
173 Handboken 2012:279–280 
174 Se ”Historisk bakgrund” i inledningskapitlet 
175 Jesus till alla utgavs första gången 2013 och den sista versionen kom 2018 och kallades ”#jesustillalla 3.0 – 

Re:established 2018” 
176 Välkommen hem – Livet med Jesus. 
177 Lydholm 2017:241 
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uppsats skulle jag på liknande sätt ställa frågan om inte de flesta nya medlemmarna i 

Frälsningsarmén i Sverige skulle kunna kallas för frikyrkliga salvationister? Det som talar för 

ett sådant uttalande är de stora likheterna mellan det som Bardh beskriver som en frikyrklig 

ecklesiologi och den ecklesiologi som jag har hittat i mitt material, både i det skriftliga, i 

intervjuer och i observationer. Det gäller speciellt i synen på den sakramentala gemenskapen, 

både i församlingsgemenskapen och den gemenskap som uttrycks i gudstjänsten, alltså som 

ett instrument för att motta, leva i och vidareförmedla Guds nåd i och för världen. Det är 

också ett intressant apropå att ingen av mina informanter överhuvudtaget har gett uttryck för 

att det skulle vara ett problem att Frälsningsarmén inte förvaltar sakramenten. Det var 

däremot något som Lydholm kunde se i Norge, vilket gjorde att salvationister bland annat 

deltog i nattvard och döpte sina barn i den lutherska kyrkan i Norge. Det som talar emot 

uttrycket ”frikyrkliga salvationister” är att ordet ”salvationister” inte är relevant i svensk 

kontext, det borde istället bytas ut till civilmedlemmar eller kanske bara medlemmar så att det 

som egentligen är synligt är ”frikyrkliga medlemmar” och då är ju frågan om namnet 

Frälsningsarmén fortfarande är relevant eller om det borde ersättas av ett annat namn? Men 

det är något som inte är en uppgift för denna uppsats att svara på. 

5.3.1 Framtida forskning? 

Jag har i denna uppsats upptäckt en ecklesiologi i Frälsningsarmén som är 

gemenskapsorienterad utifrån de fragment i de olika källmaterialen jag har undersökt. 

Ytterligare ett steg för att fördjupa och komplettera denna uppsats fynd om Frälsningsarméns 

ecklesiologi, skulle kunna vara att till exempel intervjua officerare, lyssna på predikningar 

eller observera vanliga gudstjänster. Frälsningsarmén i Sverige är inte särskilt mycket 

beforskad och det skulle vara intressant ur ett forskningsperspektiv, att ytterligare fördjupa de 

empiriska fältstudierna genom att undersöka en eller ett par kårer över längre tid. Då kunde 

också de slutsatser jag gjort i denna uppsats, angående den ecklesiologi som framträder i 

Frälsningsarmén i Sverige idag, stärkas ytterligare eller möjligen korrigeras.  

Ett annat intressant ecklesiologiskt tema som skulle vara värt att beforskas är 

hur Frälsningsarmén kommer att handskas teologiskt med sakramentsfrågan, både i kårerna 

men också hur frälsningsarméteologer i Sverige ser på den frågan, i och med att Armén ser 

sig själv som kyrka. Jag tror att det med nödvändighet i framtiden kommer att behövas 

teologisk reflektion inom rörelsen angående denna teologiskt och ekumeniskt grundläggande 

fråga.  
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6. Appendix 

I. Frälsningsarméns 11 lärosatser 

1.Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration, och att 

endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv. 

 

2. Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och 

styresman, och att endast Gud är värd att tillbe. 

 

3. Vi tror att i Gud är tre personer - Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen 

och jämlika i makt och härlighet. 

 

4. Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att 

han verkligen är sann Gud och sann människa. 

 

5. Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad 

förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor blivit 

syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede. 

 

6. Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med 

Gud så att vem som vill kan bli frälst. 

 

7. Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom 

den Helige Ande är nödvändiga för frälsning. 

 

8. Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror 

har vittnesbördet inom sig. 

 

9. Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus. 

 

10. Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, 

själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 

 

11. Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, 

på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.  
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II. En Frälsningssoldats förbund  

Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i hans 

universella kyrka. Jag vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga förbund. Jag 

tror på och vill leva efter Guds ords sanningar så som de uttrycks i Frälsningsarméns elva 

lärosatser. 

 

Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd 

genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst.  

Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv.  

Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta 

ärligt och moraliskt.  

Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, 

kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället.  

Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet.  

Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid, pengar och ägodelar. Jag är medveten 

om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.  

Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade 

av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ.  

Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka 

vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga.  

Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och 

världsomfattande arbete.  

Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare 

och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång.  

 

Jag tar alla här närvarande till vittne på att jag ingår detta förbund och undertecknar dess 

krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som 

nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i 

Frälsningsarmén. 
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III. Intervjuguide 

Introduktion: 

Vad heter du?  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du varit med i Frälsningsarmén?  

Vilken kår är du medlem i? 

 

Medlemskap: 

Vilken typ av medlemskap har du?  

(En fråga för att klargöra om NN är soldat eller civilmedlem. Om informanten är 

oförstående, fråga om NN vet att det finns två olika medlemskap i Frälsningsarmén) 

 

Kan du säga lite om varför du ville bli soldat-/civilmedlem i Frälsningsarmén?  

 

Varför valde du den typ av medlemskap som du gjorde? / Varför valde du inte det andra 

medlemskapet?  

 

Ser du någon skillnad mellan dessa medlemskap? / Vad karakteriserar de olika 

medlemskapen, som du ser det?  

 

Genomgick du några speciella förberedelser innan du blev medlem?  

(Tanken är att höra om informanten fick gå en kurs eller liknade innan 

upptagningen/invigningen) 

 

Frälsningsarmén: 

Kan du beskriva samfundet Frälsningsarmén för mig? Vad är Frälsningsarmén? 

(Vill höra vilka ord NN använder, eventuellt ställa uppklarande frågor) 

 

Om du skulle beskriva din lokala Frälsningsarmékår för mig utan att jag visste något om den, 

hur skulle du beskriva kåren då?  

(Lyssna efter återkommande ord, eventuellt; ställ följdfrågor om vad informanten menar med 

sin beskrivning.) 
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Vad är det bästa med XX kår om du fick beskriva med egna ord? 

 

Har du någon specifik uppgift i XX kår? 

 

Vad är det som gör att du trivs här på XX kår?  

(Återkommer några ord som var med i beskrivningen?) 

 

 

Den universella kyrkan: 

Hur skulle du beskriva kyrkan för en som inte är med eller vet något om den?  

(Kyrkan, den allmänna, universella, eller kristna som kommer tillsammans, oavsett 

samfundstillhörighet. En fråga för att kunna jämföra med svaret på hur NN beskriver FA.) 

 

Vad är en församling/vad menar du är församlingens uppgift?  

(Är det synonyma ord och yttryck som används om XX kår?) 

 

Hur väl menar du att församlingens uppgift passar in på XX kår?  

(Finns det en koppling mellan synen på kyrkan och synen på FA? Är FA en del av den 

universella kyrkan enligt informanten?) 
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IV. Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i studie 

 

Undertecknad har muntligen och skriftligen informerats om masteruppsatsen med 

arbetsnamnet ”En armé utan soldater. En studie av Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige”, 

samt har fått tillfälle att ställa frågor. 

Genom att underteckna denna blankett samtycker jag till att: 

– Jag har fått skriftlig information om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro 

läsa igenom informationen och vid behov ställa frågor. Jag behåller följebrev med 

information om studien. 

– Deltagande i studien är frivilligt, samt att jag när som helst kan avbryta deltagande utan att 

lämna närmare förklaring.  

– Insamlad data lagras och bearbetas samt publiceras på ett avidentifierat vis i uppsatsen eller 

i annan form av publicering. 

– Ingen obehörig kommer att få tal del av uppgifter om enskilda forskningspersoner. 

– Jag kommer att få en sammanställning av resultatet i form av den färdiga uppsatsen om jag 

önskar. 

 

 

_______________ 

Datum 

 

____________________________________  

Deltagares underskrift 

 

_____________________________________ 

Deltagares namnförtydligande 
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