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Förord 

 
För några år sedan sa en person, som då var på sluttampen av sin doktors-
avhandling till mig, att frågan var om han hade startat projektet om han ve-
tat hur mycket jobb det innebar? Nu är jag själv på sluttampen av min av-
handling och när jag ställer hans fråga till mig själv måste svaret bli – ja, 
det skulle jag! Men visst har det varit ett stort arbete, betydligt större än jag 
kunde föreställa mig. Och visst har jag frågat mig många gånger vad jag 
egentligen håller på med och varför jag gör detta? Riktigt påtaglig blev 
frågan för något år sedan när min då åttaåriga son Benjamin såg på den gi-
gantiska hög böcker om Dietrich Bonhoeffer som omgav skrivbordet och 
frågade om det inte vore roligare att leka med honom istället för att skriva 
en bok till om Bonhoeffer? Något riktigt bra svar kunde jag inte ge honom 
och inte mig själv heller, men ändå har jag träget fortsatt – och nu är målet 
i sikte! 
 
När jag nu sitter här och tänker tillbaka på de år jag arbetat med avhand-
lingen inser jag att det inte är möjligt att tacka alla de personer som på oli-
ka sätt bidragit till att avhandlingen har blivit slutförd. Intresse, goda idéer, 
tid och pengar har lagts i sådan mängd på mig och avhandlingen att ett 
rättvist tack till alla inblandade personer inte låter sig göras på några få ra-
der. Trots det står inte mer utrymme än det tillbuds! Några få vill jag näm-
na, till alla er andra säger jag – tack!  
 
Min handledare, doc. Edgar Almén har inte bara på ett professionellt sätt 
lotsat mig från några få tankar på ett A4-ark till en färdig avhandling, han 



 
 

har också med sitt sätt att vara och sin klokskap varit en förebild som 
sträckt sig långt utanför avhandlingsskrivandet. Min biträdande handleda-
re, professor och biskop Carl Axel Aurelius har gett av sin stora kunskap 
från såväl akademi som kyrka och dessutom öppnat upp sitt hem för sam-
tal. Från projektets början till dess slut har rektorn på pastoralinstitutet i 
Lund, TD Ingegerd Sjölin funnits med. Samtalen har varit många, långa, 
konstruktiva och dessutom roliga. Även stiftsteologen i Linköpings stift 
FD Jonny Karlsson har funnits med i projeket under dess olika faser, bland 
annat som opponent vid slutseminariet. Stort tack till er alla! 
 
Jag vill också tacka såväl lärare som doktorander vid Institutionen för kul-
tur och kommunikation vid Linköpings universitet för alla samtal, idéer 
och tankar som getts mig vid kaffebord och seminarier, doc. Håkan Ulf-
gard, prof. Kjell O. Lejon, prof. Göran Collste, doc. Jan Willner, prof. An-
ders Nordgren, prof. Bo Petterson samt doktoranderna: Anders Mogård, 
Rikard Roitto, Marcus Johansson, Ulrica Engdahl och Jan Eckerdal.  
 
Tack också till doc. Annika Rabo för alla goda tankar kring den empiriska 
delen av avhandlingen. Doc. Thomas Ekstrand gav prov på stor kunskap 
och visade på öppningar framåt när han opponerade på min licentiatupp-
sats, tack! Tack också till utvecklingsavdelningen vid Strängnäs stift för 
fortlöpande samtal och goda kommentarer.   
 
Jag vill också tacka bibliotekarien Klas Blomberg för all hjälp, inte minst 
med koll av noter och litteraturförteckning. Här vill jag också nämna 
stadsbiblioteket i Nyköping för att de ständigt, snabbt och effektivt har 
plockat fram alla ”konstiga” böcker och artiklar jag har sökt. Stort tack 
också till Monica Elwingsson för trevliga samtal och hjälp med allt vad 
gäller det administrativa. Bo Hagström samt Mats Östman har ständigt 
funnits där som trygghet när datorn inte har gjort det jag tycker att den 
skulle göra, tack för det!  
 
Utan lön och stöd, främst från Stiftsstyrelsen i Strängnäs stift men också 
från Nyköpings kyrkliga samfällighet och S:t Nicolai församling hade detta 
projekt aldrig kunnat vare sig startas eller slutföras. Här vill jag framförallt 
tacka biskop emeritus Jonas Jonson, biskop Hans-Erik Nordin, stiftsdirek-
tor Mona Söderström, stiftsteolog Anna Söderström Wikell, prof. Kjell 
Kallenberg, stiftsstyrelsens vice ordförande, tillika kyrkonämnndens ordfö-
rande i Nyköping, Gunnel Mellqvist och kyrkonämnden i Nyköping samt 
S:t Nicolai kyrkoråd.  



 
 

Det är väldigt vad många korrekturfel som kan smyga sig in i en text. Om 
det finns några kvar fortfarande kan jag bara säga att utan hjälp av mina 
föräldrar Jan och Laila Blåder vad gäller den svenska texten samt Anna 
Menzies, framförallt när det gäller de engelska citaten, hade felen varit 
oändligt många fler. Stort tack! Tack också till Lars Jämterud för översätt-
ningen av den engelska sammanfattningen och till min bror Jesper Blåder 
för hjälp med omslagslayout! 
 
Jag vill här också passa på att skänka en tanke till den för tidigt bortgångne 
prof. Per Frostin samt tacka prof. Manfred Hofmann för att de en gång för 
många år sedan under min grundutbildning i Lund hade förmågan att entu-
siasmera och ta studenter på allvar på ett sätt som gjorde att jag och många 
andra upplevde systematisk teologi, inte bara som roligt utan också som 
viktigt.   
 
Denna avhandling hade inte på något sätt blivit av utan det välvilliga bi-
draget från de två församlingar som avhandlingen utgår från. Era bidrag i 
tid och tankar är grunden för allt. Stort, stort tack till alla er som har gjort 
denna avhandling möjlig genom att på olika sätt fungera som ”informan-
ter”!   
 
Slutligen vill jag tacka alla de människor, släkt och vänner, som ”stått ut 
med mig” under de gångna avhandlingsåren. Ni har ständigt uppmuntrat 
och inspirerat att skriva vidare när inspirationen, då och då, inte velat in-
finna sig. Framförallt vill jag tacka dig Benjamin för att du har ”stått ut”, 
det har i alla fall haft det goda med sig att du är en av få nioåringar som är 
duktig på Bonhoeffer! Och visst hoppas jag att du ska få med dig en känsla 
för att det är viktigt, inte bara med gemenskap, utan med gemenskap byggd 
på mångfald!   
 
 
Nyköping, en sensommarkväll år 2008 
 
Niclas Blåder 
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Kapitel 1. Utgångspunkter 

 

INLEDNING 
 
I boken Gemenskap – att vara kyrka i Svenska kyrkan reflekterar Per Erik 
Persson över kyrkan/församlingen1 som en gemenskap. Han pekar på ge-
menskapstanken som något essentiellt i en församling, dvs. det är inte nå-
gonting en församling kan mista och ändå kallas församling. Snarare hör 
gemenskapen så intimt samman med församlingsbegreppet att de inte går 
att skilja från varandra.   
  

Det handlar om en gemenskap, där det man har del i aldrig kan 
vara något man bara ”har” för egen del, för sig själv. Man kan 
bara ha ”del” i detta tillsammans med andra. Det rör sig om en 
enhet som uttrycker en samhörighet, där individualiteten inte ut-
plånas, där allas gåvor behövs och alla på något sätt är till för va-
randra/…/Det är den gemenskapen som – bristfullt och ofullkom-
ligt – skall gestaltas i koinonians, ekklesians, gudstjänst och liv. 
Där alla på något sätt delar allt med varandra och ingen kan säga 
till de andra ”jag behöver er inte” (1 Kor 12:21). Där man ”bär 
varandras bördor” (Gal 6:2), där delad sorg halveras och delad 

                                        
1 Persson betonar att båda termerna står för bibeltextens ekklesia. Persson, 2004, s. 9-13. 
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glädje blir dubbel. Vi är ju skapade till Guds ”avbild, till att vara 
oss lika” (1 Mos 1:26), det betyder att vi är skapade till att leva i 
gemenskap!2 

 
När Per Erik Persson uttrycker gemenskapen i församlingen i sådana ter-
mer gör han ingenting nytt, han visar istället på något grundläggande som 
på olika sätt uttryckts om kyrkans gemenskap genom hela kyrkans historia. 
Samtidigt rymmer gemenskapstanken svårigheter som framförallt syns i 
den kyrkliga praktiken. Vem hör till gemenskapen? Är församlingen till för 
alla? Inom vilken enhet skall alla rymmas och mötas, inom den universella 
kyrkan, inom församlingen, distriktet, eller i den lilla gruppen? Hur hante-
ras de som är ”annorlunda”? I retoriken besvaras det ofta lätt, men i den 
kyrkliga praktiken upplevs det inte sällan som mer komplicerat.   
 
Vid årsskiftet 1999 och 2000 trädde kyrkoordningen in med det regelverk 
som styr Svenska kyrkan och dess församlingar. Kyrkoordningen fastslår 
att den primära enheten i Svenska kyrkan är församlingen och den pekar 
också på vad som är församlingarnas primära uppgift. 
 

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är 
den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva di-
akoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på 
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och för-
djupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt an-
nat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av 
denna grundläggande uppgift.3  

 
Kyrkoordningen fastslår vidare att varje församling skall skriva en försam-
lingsinstruktion.4 Församlingsinstruktionen skall utformas av kyrkoråd och 
kyrkoherde i samråd med domkapitlet och den skall bland annat innehålla 
ett pastoralt program för hur församlingen vill hantera den grundläggande 
uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission.5 Församlingsinstruktionen ska ge församlingens kontextuella bild 
av hur den vill arbeta för att människor skall komma till tro på Kristus, 
gemenskap skapas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. 

                                        
2 Persson, 2004, s. 57 f. 
3 Kyrkoordning, 1999, Andra avdelningen, Inledning. 
4 Kyrkoordning, 1999, Trettonde avdelningen, 57 kap. 5§. 
5 Kyrkoordning, 1999, Trettonde avdelningen, 57 kap. 5§. 
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Hur församlingarna har utformat församlingsinstruktionerna och vilka pro-
cesser som har genomgåtts i utarbetandet av dessa har varit mycket olika, 
vilket också Sven Thidevall påpekar i boken Folkkyrkans tid där han ana-
lyserar församlingsinstruktioner i Stockholms stift.6 Men genom upprät-
tandet av församlingsinstruktionerna har varje församling haft möjlighet att 
utifrån de egna kontextuella förutsättningarna reflektera över sin identitet, 
sitt arbete osv. En del av reflektionen berör hur en kristen gemenskap ska-
pas och fördjupas. Hur ser den reflektionen ut? Vilka överväganden gör 
man? Hur reflekterar man i församlingar om församlingsgemenskap som 
en gemenskap för alla och hur reflekterar man över de svårigheter som är 
förbundna med detta? Vad gör man, hur gör man och varför? 
 
På liknande sätt som församlingsinstruktionerna är reflektioner över vad 
man gör i församlingarna, kan denna avhandling ses som ett bidrag till en 
fortsatt reflektion kring församlingars praxis avseende församlingsgemen-
skapen, med utgångspunkt tagen i det tal om identitet och pluralism som 
förekommer bland anställda och förtroendevalda i två församlingar inom 
Svenska kyrkan.    
 

EN METOD ATT TOLKA OCH DISKUTERA 
GEMENSKAP OCH MÅNGFALD 
 

DON S. BROWNING OCH ”FUNDAMENTAL 
PRACTICAL THEOLOGY” 
 
Ett sätt som öppnar sig för att kunna tolka, förstå och diskutera om gemen-
skap och mångfald inom Svenska kyrkans församlingar med utgångspunkt 
i deras tal om identitet och pluralism är att låta Don S. Browning7 inspirera 
                                        
6 Thidevall, 2005, s. 64 f. 
7 År 2002 pensionerades Don S. Browning från sin tjänst som ”Alexander Campbell Professor 
of Ethics and the Socialsciences ” vid Divinity School, University of Chicago. En stor del av 
sin forskargärning har Browning ägnat åt relationen mellan det religiösa tänkandet och sam-



 
 

14

mitt eget metodbygge. Här följer en introduktion till hans tankegång som 
den tar sig uttryck i boken A Fundamental Practical Theology. Utgångs-
punkten i boken A Fundamental Practical Theology är att all teologi i 
grunden är praktisk. Med detta vill Browning ansluta sig till en tradition av 
tänkare som t.ex. Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Jürgen Habermas, 
William James och Richard Rorty som alla utgår från att allt mänskligt 
tänkande har det praktiska tänkandet som centrum och att det teoretiska 
tänkandet är abstraktioner från detta tänkande.8 I anslutning till detta vill 
Browning förstå teologi som praktiskt tänkande och formulera en funda-
mental praktisk teologi bestående av fyra steg [movements]:9 beskrivande 
teologi [descriptive theology], historisk teologi [historical theology], sys-
tematisk teologi [systematic theology] samt strategisk praktisk teologi 
[strategic practical theology].10 Dessa fyra steg följer i Brownings tanke-
gång på varandra på ett sätt som i det närmaste kan beskrivas som en her-
meneutisk cirkel, där den fundamentala praktiska teologin kan beskrivas 
som: ”/…/critical reflection on the Church´s dialogue with Christian sour-
ces and other communities of experience and interpretation with the aim of 
guiding its action toward social and individual transformation”.11  
 
Det första steget [movement] inom den fundamentala praktiska teologin är 
den beskrivande teologin som framförallt karakteriseras av en thick desc-
ription eller en tät beskrivning vilket Browning beskriver som: 
 

It is to describe the contemporary theory-laden practices that give 
rise to the practical questions that generate all theological reflec-
tion. To some extent, this first movement is horizon analysis, it 
attempts to analyze the horizon of cultural and religious mean-
ings that surround our religious and secular practices. To de-
scribe these practices and their surrounding meanings is itself a 
multidimensional hermeneutic enterprise or dialogue. It would be 
a great mistake to believe that descriptive theology is simply a 

                                                                                                                           
 
hällsvetenskaperna. Särskilt hur den teologiska etiken kan använda sig av sociologi och psy-
kologi. University of Chicagos hemsida: 
http://divinity.uchicago.edu/faculty/profile_dsbrowning.html (05-03-12). 
8 Browning, 1991, s. 8. 
9 För vidare läsning om hur teologin har systematiserats genom historien se t.ex.: Farley, 
1983, s. 99-149. En studie om Friedrich Schleiermachers resonemang kring teologiämnet är 
t.ex.: Crouter, 2005, s. 111-128.  
10 Browning, 1991, s. 8. 
11 Browning, 1991, s. 36. 
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sociological task, especially if sociology is modelled after the 
narrowly empirical natural sciences. Descriptive theology, how-
ever, would be close to sociology if sociology were conceived 
hermeneutically. A hermeneutic sociology sees the sociological 
task as a dialogue or conversation between the researcher and the 
subjects being researched.12  

 
Det andra steget steg är historisk teologi. Här vill Browning relatera den 
beskrivande teologin med den historiska teologin: ”/…/What do the nor-
mative texts that are already part of our effective history really imply for 
our praxis when they are confronted as honestly as possible?”13 Med andra 
ord ställs på denna nivå den praktiska verkligheten i relation till vad David 
Tracy kallar traditionens classics.14 Det systematiskteologiska steget, det 
tredje steget, beskriver Browning som en horisontsammansmältning mellan 
den beskrivande teologin och den historiska teologin.    
 

Systematic theology/…/is the fusion of horizons between the vi-
sion implicit in contemporary practices and the vision implied in 
the practices of the normative Christian texts/…/Two fundamen-
tal questions guide systematic theology. The first is, what new 
horizon of meaning is fused when questions from present prac-
tices are brought to the central Christian witness? The second is, 
what reasons can be advanced to support the validity claims of 
this new fusion of meaning?15 

 
Det fjärde steget, innan tolkningsvarvet är slut och sedan börjar om igen, 
kallar Browning a strategic practical theology. Målet är att de olika stegen 
förhoppningsvis kommer att leda fram till en transformation av ett förhåll-
ningssätt. Denna transformation sker dock inte för sin egen skull utan som 
en dialogisk princip. Browning uttrycker det som: ”In my view transforma-

                                        
12 Browning, 1991, s. 47 f. 
13 Browning, 1991, s. 49. 
14 Klassikerbegreppet inför och diskuterar David Tracy i sin bok The Analogical Imagination. 
I sin avhandling om Tracy, Främlingskap och tillhörighet påpekar Arne Fritzon att Tracy har 
övertagit begreppet klassiker framförallt från Gadamer. Fritzon menar också att begreppet inte 
är oproblematiskt men att det i Tracys användning snarast kan beskrivas som: ”/…/vissa tex-
ter, händelser, bilder, ritualer, symboler och personer vilka visar verkligheten för oss på ett 
sådant sätt att vi förändras. Sådana klassiker finns i alla människors kulturella erfarenhet. En 
klassiker tvingar sig på oss och får oss att tappa kontrollen.” Fritzon, 2004, s. 83.    
15 Browning, 1991, s. 51 f. 
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tion follows the dynamics of dialogue in a practice-theory-practice rhythm. 
Because it is dialogical, the transformative process is mutual.”16 
 
Mitt anspråk i denna avhandling är inte, liksom inte heller Browning gör, 
att svara upp mot, eller genomföra, det sista steget, dvs. transformering. 
Snarare är det att erbjuda en modell för reflektioner kring de frågor försam-
lingarna står inför. Därigenom blir min uppgift inte att ”lösa” församling-
arnas problem. Min uppgift blir istället att tydliggöra och beskriva en situa-
tion för att sedan öppna upp för den historiska teologin och slutligen påbör-
ja en systematiskteologisk diskussion. De konkreta situationerna i försam-
lingarna måste hanteras av dem som befinner sig i situationerna, dvs. av 
dem som har alla pusselbitar och som också – på olika nivåer – har och kan 
avkrävas ansvar för hur situationen eller frågorna behandlas.    
 
Jag menar att det Browning beskriver i boken A Fundamental Practical 
Theology är möjligt att använda som inspirationskälla i skapandet av en 
metod som skall kunna hjälpa mig att få perspektiv på talet om identitet 
och pluralism och att utifrån det diskutera de fundamentala problem som 
tydliggörs när man diskuterar gemenskap och mångfald i relation till för-
samlingar. 
 

LICENTIAT UPPSATSEN 
 
Denna avhandling bygger på och innefattar delar av den lic. uppsats med 
titeln En församlings praktiska tänkande om identitet och pluralism17 som 
jag lade fram år 2005 vid Institutionen för religion och kultur vid Linkö-
pings universitet. Den huvudsakliga anledningen till att jag först skrev en 
licentiat uppsats för att därefter fortsätta med en avhandling var att det inte 
från början var klart med finansiering för hela projektet. Under våren 2005 
beviljade dock Strängnäs stift en förlängning på den forskarutbildnings-
tjänst vilken jag uppehållit under de två tidigare åren.  
 
Projektet var från sin begynnelse planerad utifrån de ekonomiska förutsätt-
ningar som var kända. Detta fick till följd att strukturen på projektet skulle 

                                        
16 Browning, 1991, s. 279. 
17 Blåder, En församlings praktiska tänkande om identitet och pluralism. 
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vara sådan att det naturligt skulle gå att skriva en lic. uppsats, men att det, 
om möjligheten öppnades, också skulle gå att driva det påbörjade arbetet 
vidare mot en doktorsavhandling utan att stora delar av arbetet skulle be-
höva göras om. Mot bakgrund av detta öppnade Brownings metod i A 
Fundamental Practical Theology vägar framåt för mig då det skulle vara 
möjligt att utföra hans första steg [movement], dvs. den beskrivande teolo-
gin och låta den utgöra licentiatuppsatsen. Sedan skulle det gå att naturligt 
bygga vidare mot en avhandling genom att utgå från den beskrivande teo-
login och bygga på den med de andra stegen Browning diskuterar.    
 
Utifrån dessa förutsättningar strukturerades sedan projektet. Målet för lic. 
uppsatsen var, som sagts ovan, att beskriva hur två församlingar inom 
Svenska kyrkan talade om inre och yttre pluralism. Undersökningarna 
genomfördes enligt den ursprungliga planen men på grund av tidsskäl var 
det enbart en av undersökningarna som kom att ligga till grund för lic. upp-
satsen. Den andra församlingsundersökningen var utförd före, men analy-
serades efter att jag lagt fram lic. uppsatsen. Analysen kom dock att utföras 
enligt samma kriterier som den första undersökningen och den strukturera-
des också på samma sätt.  
 
Delar av, eller sammanfattningar av, de båda församlingsundersökningarna 
kommer att integreras i avhandlingen på så sätt att projektets omfattning 
tydliggörs från början till slut, men utan att församlingsundersökningarna i 
sin helhet inkluderas i avhandlingen. 
 

AVHANDLINGENS PROBLEMFORMULERING 
OCH SYFTE 
 
Svenska kyrkan är enligt kyrkoordningen18 en folkkyrka.19 Inom folkkyr-
kan ryms alla de som är tillhöriga kyrkan, vilket år 2005 var 77,0% av Sve-

                                        
18 Kyrkoordningen är det regelverk som, efter relationsändringen till staten, styr Svenska kyr-
kan. 
19 Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisa-
tion och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan, 2§. Kyrkoordning, 1999, s. 261. 
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riges befolkning.20 Dessa är, om de är bosatta i Sverige, också medlemmar 
i någon av kyrkans församlingar.21 En församling inom Svenska kyrkan 
rymmer därför en mycket heterogen grupp.  
 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdraget att för-
medla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, 
för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för 
den som har hunnit kortare likaväl som för den som hunnit längre 
på trons väg.22 

 
Samtidigt som församlingen rymmer inre pluralism står denna stora grupp 
människor i olika relationer till det övriga samhället, med dess pluralism. 
Jag vill därför med en tät beskrivning beskriva hur några församlingar talar 
om den pluralistiska situation församlingarna lever i och jag vill belysa hur 
de hanterar att de talar om pluralism på olika sätt. Detta har varit grundfrå-
gor sedan arbetet påbörjades. I början togs utgångspunkten för uppgiften i 
församlingarnas församlingsinstruktioner,23 men då tanken var att söka 
komma åt samtal, reflektion och tänkande som på olika sätt uttrycker och 
påverkar församlingens självbild och agerande visade det sig efter hand att 
församlingsinstruktionerna inte räckte som material.  
 
Ett alternativ för att kunna precisera och utföra en tät beskrivning av för-
samlingar, med avseende på identitet och pluralism, var att vidga under-
sökningen till att gälla det tal om identitet och pluralism som förekommer. 
Det finns olika sådana tal i en församling inom Svenska kyrkan då den på 
många sätt är en mycket komplex enhet. Medlemsmässigt består försam-
lingen dels av människor som är döpta, kyrkoaktiva och troende, dels av 
människor som tillhör en eller två av dessa grupper. Några medlemmar 
tillhör inte någon av grupperna men kan t.ex. vara tillhöriga i avvaktan på 

                                        
20 År 2003 var medlemsantalet 79,6% och år 2004 var det 78,3%. Det var under dessa båda år 
som avhandlingens empiriska del primärt genomfördes. Svenska kyrkans databas. 
www.svenskakyrkan.se/statistik (07-05-09).  
21 Kyrkoordning, 1999, Sjätte avdelningen, inledning. 
22 Kyrkoordning, 1999, Sjätte avdelningen, inledning.  
23 En församlingsinstruktion är ett dokument varje församling inom Svenska kyrkan skall 
upprätta i och med tillkomsten av den nya kyrkoordningen. Det skall upprättas av kyrkoherde 
och kyrkoråd och utfärdas av stiftets domkapitel. Församlingsinstruktionen skall redogöra för 
fem olika punkter där den andra punkten är den mest centrala för detta arbetes vidkommande: 
”ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission”. Se Kyrkoordning, 1999, 57 kap. 5 §.   
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dop.24 Vad gäller beslut och handling finns det i varje församling ett cent-
rum bestående av kyrkoråd och anställda. Detta centrum har stor makt och 
stort inflytande vad gäller ekonomin, församlingsaktiviteterna och, inte 
minst, talet om församlingen dvs. det motiverande tal som är kopplat till 
ideal och visioner och som tar sig uttryck i handlingar, t.ex. hur skapas en 
”vi” känsla, hur hanteras konflikter eller vilken är församlingens uppgift? 
Med andra ord, det tal som får konsekvenser och som mer har karaktär av 
hållningar än av teoretiska perspektiv. Detta medför att det som händer i de 
anställdas och förtroendevaldas tal om församlingen blir centralt för förstå-
elsen av en församling i Svenska kyrkan.25 Då jag är intresserad av reso-
nemang, överväganden, bilder osv. faller det sig naturligt att jag söker mig 
till det tal där viktiga delar står att finna, dvs. till talet om identitet och plu-
ralism bland förtroendevalda och anställda.   
 
Den täta beskrivningen av talet om identitet och pluralism i församlingarna 
öppnar upp möjligheten att formulera en tät fråga möjlig att relatera till, el-
ler ställa till den historiska teologin. Detta utför jag i två steg, det första 
steget svarar mot en misstänksamhet hos mig om att den täta frågan inte är 
någon unik fråga för just de församlingar jag har studerat. Jag breddar där-
för den empiriska undersökningen och fördjupar frågan ytterligare genom 
att två exempel från en internationell kontext får komplettera empirin. Det 
ena exemplet är en undersökning från början av 1990-talet av den norska 
folkkyrkan, det andra exemplet är hämtat från Latinamerika och spänning-
en mellan latinamerikanska befrielseteologer och Katolska kyrkans tros-
kongregation under 1980-talet. I det andra steget, när det gäller den histo-
riska teologin, diskuteras hur Dietrich Bonhoeffer har angripit frågor om 
gemenskap och mångfald. Denna del motsvaras av steg två i Brownings 
modell, dvs. den täta frågan belyst genom den historiska teologin.  
 
Det blir slutligen intressant att låta frågorna från den täta beskrivningen 
möta den historiska teologin för att, som Browning skriver, se ”/…/what 
new horizon of meaning is fused when questions from present practices are 
brought to the central Christian witness?”26 Detta får dock, enligt Brow-
ning, inte tolkas som att det enbart är att applicera historisk teologi på da-
gens situation. 

                                        
24 Kyrkoordning, 1999, 29 kap. 
25 Även Kyrkoordningen uttrycker de förtroendevaldas samt de anställdas, och då särskilt de 
som finns inom vigningstjänsten, särskilda ansvar i församlingarna. Kyrkoordning, 1999, 
Andra avdelningen, Inledning, s. 15. 
26 Browning, 1991, s. 51. 
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This fusion between the present and the past is much different 
from a simple application of the past to the present. Systematic 
theology tries to gain as comprehensive a view of the present as 
possible. It tries to examine the large, encompassing themes of 
our present practices and the vision latent in them. The system-
atic character of this movement comes from its effort to investi-
gate general themes of the gospel that respond to the general 
questions that characterize the situations of the present/…/There 
is a role for systematic theology within a fundamental practical 
theology, but it is a submovement within a larger practical frame-
work.27 

 
Den systematiska teologin får fungera som reflektionsbas i en diskussion 
kring på vad sätt en horisontsammansmältning mellan den beskrivande teo-
login och den historiska teologin kan utveckla församlingarnas praxis. Det-
ta är, med Brownings terminologi, det systematiskteologiska steget. 
 
Syftet med avhandlingen måste därför förstås som en beskrivning av hur 
talet om identitet och pluralism ser ut i två församlingar för att genom be-
skrivningen synliggöra hur församlingarna hanterar att de talar om identitet 
och pluralism på skilda sätt, samt vilka problem som aktualiseras därvid-
lag. Syftet är dessutom att söka fördjupa förståelsen genom det Browning 
kallar historiska och systematiska analyser. Slutligen är syftet att diskutera 
möjliga handlingsvägar framåt, mot bakgrund av ovanstående empiri och 
generella teman. Uppbyggnaden av avhandlingen sker genom fem kapitel. 
 

AVHANDLINGENS DISPOSITION OCH 
ARGUMENTSTRUKTUR 
 
Kapitel ett är ett metodkapitel där jag redogör för avhandlingens över-
gripande frågeställning, syfte och de metodologiska principer jag använt 
för att skapa en metod som skulle kunna vara adekvat att använda för upp-
giften.  
  

                                        
27 Browning, 1991, s. 51. 
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I kapitel två redogörs för de empiriska undersökningarna. Här presenteras 
undersökningarnas metod, resuméer av beskrivningar samt analyser av ta-
let om identitet och pluralism bland anställda och förtroendevalda i de två 
församlingar inom Svenska kyrkan som undersökningarna tar sin utgångs-
punkt i. Det fullständiga materialet finns publicerat under titeln: Två för-
samlingars praktiska tänkande om identitet och pluralism. En analys av ta-
let om de egna församlingarna i Örebro Olaus Petri och Södertälje-
Tveta.28 Detta kapitel relaterar till den beskrivande teologin enligt Brow-
nings metod.  
 
Kapitel tre kan närmast beskrivas som en blandning av beskrivande teologi 
och det som Browning benämner som historisk teologi. Här får ett par ex-
empel, det första från Norge, det andra från Latinamerika fördjupa det em-
piriska materialet genom att visa på hur den täta frågan, som synliggörs 
genom den beskrivande teologin, uttrycks och hanteras i andra kontexter. 
Genom det söker jag också göra troligt att de frågor de beskrivna försam-
lingarna står inför är av en mer generell karaktär.  
 
Det fjärde kapitlet söker fördjupa den historiska analysen genom att tränga 
in Dietrich Bonhoeffers analys av vad den kristna tron innebär i hans sam-
tid. Här relateras församlingarnas täta fråga med en teoretisk teologisk dis-
kussion. 
 
I det femte och sista kapitlet anlägger jag det Browning menar är den sys-
tematiskteologiska ansatsen. Här diskuteras hur de mer generella teman 
Bonhoeffer använder skulle kunna ta sig uttryck i de två specifika försam-
lingarna avhandlingen arbetar med. Detta görs då som en korrelation eller 
en horisontsammansmältning mot bakgrund av dels den historiska teologin 
där Bonhoeffer öppnar upp för bilder av vad som är väsentligt och också 
pekar på argument, dels den beskrivande teologins tolkning och analys av 
de två församlingarna.  
 
I detta första kapitel har den övergripande metoden, dvs. sättet att lägga 
upp arbetet i stort beskrivits. I vart och ett av de kommande kapitlen följer 
en teorigenomgång som redogör för de metodiska och teoretiska huvud-
dragen i kapitlet.    
 

                                        
28 Blåder, 2008. 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

NÅGRA STUDIER SOM BEHANDLAR 
LIKARTADE FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
I viss utsträckning kan man säga att avhandlingens teman tangerar och för-
håller sig till arbeten som utförs inom ett flertal andra ämnesområden. Det 
handlar då bland annat om mänsklig ”samlevnad” mellan t.ex. folkgrupper, 
religioner eller enskilda. Avhandlingen berör också församlingsstudier, 
som även de utförs inom ett flertal andra ämnesområden. Avhandlingen 
kan också ses som en reflektion över praxis.  
 
Om, och i så fall på vilket sätt, människor som är olika varandra kan leva 
tillsammans har varit omdiskuterade frågor som gång på gång har aktuali-
serats genom historien. På den politiska filosofins område återfinns idag ett 
antal tänkare som på olika sätt behandlar frågeställningarna. En av dessa är 
Pierre Bourdieu som i ett flertal böcker har diskuterat om samhällsgruppe-
ringar och maktfrågor. En bra ingång i hans tänkande är An Introduction to 
the Work of Pierre Bourdieu,29 där flera forskare ger sina perspektiv på 
Bourdieus arbete. En annan är Samuel Huntington som genom sin bok Ci-
vilisationernas kamp30 påverkat såväl debatt som världspolitik. Han driver 
tesen att nästa stora konfliktområde, efter det kalla krigets slut, kommer att 
utkämpas mellan de olika kultursfärerna i världen, dvs. inte mellan natio-
ner och ideologier. Ytterligare kan Amartya Sen och Schmuel Eisenstadt 
vara värda att nämna som exempel, bland många, som arbetar med frågor 
av kulturell öppenhet eller slutenhet och möjligheten till samlevnad. Ei-
senstadt har bland annat skapat begreppet ”multipla moderniteter” för att 
diskutera att moderniteten inte bara har ett ansikte utan många olika.31 
Amartya Sen går i boken Identitet och våld i polemik med, framförallt 
Huntington, när han menar att det är ett förenklat synsätt att tala om givna 
identiteter vad gäller civilisationer eller religioner. Sen menar att identi-

                                        
29 Harker, Mahar & Wilkes (eds.), 1990. 
30 Huntington, 1996.  
31 Se t.ex.: Eisenstadt, 2000, s. 1-30. 
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tetsbegreppet är betydligt mer komplext och att varje människa finns med i 
en mängd olika identitetsgrupper samtidigt.32   
 
En bok som ger en god ingång i en viss aspekt av problemområdet är Det 
mångkulturella samhället och erkännandets politik.33 I den diskuterar 
Charles Taylor, K Anthony Appiah, Jürgen Habermas, Steven C Rockefel-
ler, Michael Walzer och Susan Wolf om förhållandena mellan kollektiva 
identiteter, individuella identiteter och de rättigheter som främjas eller för-
svåras genom dessa begrepp. På vilket sätt måste ett samhälle ta hänsyn till 
människors olika identiteter, dvs. kön, klass, ras osv. för att vara ett rättfär-
digt samhälle och hur påverkar samhällets erkännande av kollektiva identi-
teter den enskildes möjlighet till en egen identitet?     
 
Ytterligare en bok inom samma genre är Amy Gutmanns bok Identity in 
Democracy34 där hon diskuterar och problematiserar identitetsgruppernas 
roll i det moderna samhället på så sätt att det klargörs att den samhälleliga 
gemenskapen är ett mångdimensionellt problemområde utan självklarheter.   
 
Från en svensk kontext har det under senare år producerats en mängd ve-
tenskapliga böcker, statliga utredningar och mer allmänt hållna artiklar 
som berör frågor om identitet och pluralism eller gemenskap och mångfald 
i samhället. Här nämns endast tre exempel. I boken Identitet och pluralism 
– En forskningsöversikt med särskild hänsyn till religionsvetenskapliga 
aspekter,35 gör Hans Ingvar Roth en genomgång av problemfältet på ett 
brett sätt utifrån ett religionsvetenskapligt betraktelsesätt. I Mångfaldens 
gränser,36 söker Hans Ingvar Roth problematisera och diskutera den 
svenska mångkulturen. Hur främjar man enheten i mångfalden? Vilka är de 
yttersta ramar ett mångkulturellt samhälle klarar?  Samhällsdebattören 
Mauricio Rojas gav 1993 ut boken I ensamhetens labyrint 37där han bland 
annat vill diskutera svårigheterna som ligger i att Sverige på en relativt kort 
tid förändrats från ett bondesamhälle till ett mångkulturellt urbant samhäl-
le. Hans tes är att det enbart kan klaras genom en ömsesidig acceptans av 
annorlunda identiteter, som i sin tur kräver en ständigt fortgående dialog.   
 

                                        
32 Sen, 2006. 
33 Taylor, 1994. 
34 Gutmann, 2003. 
35 Roth, 2003. 
36 Roth, 2002. 
37 Rojas, 1993. 



 
 

24

Liknande frågeställningar diskuteras även inom andra ämnesområden. År 
2005 kom Carl Anders Säfström ut med boken Skillnadens pedagogik, där 
han problematiserar den undervisning som leder till en likhet mellan män-
niskor genom att få dem att passa in i en viss mall.38 Inom litteraturveten-
skapen har Anders Tyrberg skrivit boken Anrop och ansvar, där han arbe-
tar med den etiska frågan om det ansvar som ligger på läsaren av en text, 
dvs. i mötet med texten ställs en etisk fordran på läsaren som kräver läsa-
ren på ansvar.39   
 
Gemensamt för ovanstående böcker är att de alla förstår samlevnaden mel-
lan människor vilka är ”olika” som inte självklar eller oproblematisk. Ut-
gångspunkter och slutsatser varierar mellan författarna, men de diskuterar 
och problematiserar begreppen gemenskap och mångfald på ett sådant sätt 
att det blir tydligt att begreppen är någonting man måste förhålla sig till i 
ett modernt samhälle, såväl från en samhällelig som från en individuell ho-
risont.  
 
Också inom det religionsvetenskapliga ämnesområdet har gemenskap och 
mångfald diskuterats utifrån olika utgångspunkter. År 1984 kom George 
Lindbecks bok The Nature of Doctrine40ut. Med den startade den debatt 
som fått namnet ”Chicago – Yale debatten”, en debatt som på många sätt 
kom att personifieras av David Tracy och hans bok The Analogical Imagi-
nation41och den nyss nämnde George Lindbeck. Bakgrunden till debatten 
är det pluralistiska och mångkulturella samhällets påverkan på teologi och 
kyrka, där Chicagoskolan betonar vikten och möjligheten av ständig dia-
log, medan Yaleskolan betonar den religiösa traditionens inre logik, som 
inte blir intressant eller ens möjlig att förstå från en annan horisont. 
 
Ytterligare ett exempel på en teologisk bearbetning av frågor med relation 
till gemenskap och mångfald ger Anne-Louise Eriksson i en artikel med 
namnet ”När var och en hör just sitt språk talas. Om den nödvändiga fler-
stämmigheten”.42 I den diskuterar hon utifrån en feministisk utgångspunkt 
om hur den kristna teologin kan öppna upp för en tolkningsgemenskap som 
ger utrymme för många och samtidigt ger plats för det annorlunda genom 
att inte söka ”rätt” eller ”fel” utan istället söka ”bra” eller ”dåligt”.    

                                        
38 Säfström, 2005. 
39 Tyrberg, 2002. 
40 Lindbeck, 1984.  
41 Tracy, 1981. 
42 Eriksson, 2002. 
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Anne-Louise Eriksson är också medförfattare i den nyligen utkomna boken 
Guds närmaste stad,43 som är en mångdisciplinär studie där intervjuer och 
enkäter ger underlag för diskussion och teori om religionernas betydelse i 
Enköping.  
  
Det kanske mest frekventa exemplet på en diskussion om gemenskap och 
mångfald inom den religionsvetenskapliga sfären är troligtvis det som 
primärt utförs inom det missionsvetenskapliga fältet i form av religionsdia-
log. Gemensamt för studierna är att de alla söker bearbeta och problemati-
sera kristendomens relation till andra religioner och trossystem. Relationer 
som har blivit mer påtagliga i ett mångkulturellt modernt samhälle präglat 
av möten och samlevnad med det ”annorlunda”. Inom fältet har en mängd 
böcker skrivits, några exempel är Wilfred Cantwell Smiths bok Towards a 
World Theology44 där han utifrån en religionshistorisk utgångspunkt vill 
diskutera relationen, och den ömsesidiga påverkan, mellan religiösa tradi-
tioner. En bok som idag får betraktas som något av en klassiker inom reli-
gionsdialogen är Paul F. Knitters bok No Other Name.45 Där redogör han 
för de traditionella förhållningssätten inom religionsdialogen, men han vill 
också diskutera, vad han kallar ”doing before knowing”, dvs. dialogen som 
utgångspunkt för en kristen praxis, som i sin tur kan belysa teorin. En tred-
je bok är Christian Theology and Inter-religious Dialogue46 av Maurice 
Wiles. Även i denna bok är utgångspunkten den ständigt pågående och 
ömsesidiga dialogen mönstret för relationen mellan kristen tro och andra 
religioner. En avhandling med ett ekumeniskt tema är Christopher Meakins 
”The Same but Different”?47 Ämnet för avhandlingen är hur enhet och 
mångfald avseende det ekumeniska arbetet bearbetas i Yves Congars tan-
kevärld. Det har också skrivits böcker med en svensk utgångspunkt, två 
sådana exempel är Sten Philipsons bok Kristen tro mitt i mångfalden,48 
samt Möte med människor av annan tro.49 Båda böckerna vill bland annat 
ge perspektiv på vad en kristen religionsteologi skulle kunna innebära 
inom ramen för en dialogicitet. Ytterligare en bok utgiven i Sverige men 
med flera internationella texter är Edgar Almén (red.) Religionsmöten.50 

                                        
43 Ahlstrand & Gunner (red.), 2008. 
44 Cantwell Smith, 1981. 
45 Knitter, 1985. 
46 Wiles, 1992. 
47 Meakin, 1995. 
48 Philipson, 1997. 
49 Flodell (red.), 1998. 
50 Almén (red.), 1974. 
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Alméns eget bidrag i kapitlet ”Religionsmöten – händelser och reflexion”51 
bearbetar och problematiserar bland annat kraven på öppenhet i relation till 
identitet.  
 
Om den möjliga eller omöjliga gemenskapen mellan människor som är oli-
ka varandra är det första av de teman denna avhandling förhåller sig till är 
församlingsstudier ett annat sådant tema. Intresset för den lokala försam-
lingen som studieobjekt har på några decennier vuxit kraftigt, framförallt i 
USA. Intresset skall ses mot bakgrund av att det mot slutet av 1990-talet 
fanns ungefär 350 000 församlingar i USA med 135 miljoner medlemmar 
varav 65 miljoner besökte sin församling varje vecka.52 Församlingar i 
USA har därför på olika sätt en stor påverkan på människan som individ 
men också på hela samhället. 
 

By the very presence of their buildings, their steeples and stained 
glass, they call people beyond themselves. Through educational 
programs, congregations not only transmit knowledge of the faith 
tradition and its meaning for contemporary life but also transmit 
values that promote community solidarity and continuity. His-
torically, congregations have socialized youth and newcomers, 
sustained people in need, and provided various rites of passage 
that mark significant life transitions: birth, adolescense, marriage 
and death. They have often supported community values and in-
stitutions, but at times they have also challenged those values and 
institutions in an effort to reform or transform them in light of the 
congregation´s convictions/…/Still not all that congregations do 
is unambiguously praiseworthy. They can hurt the people in them 
and cause harm to the social fabric of their communities.53 

 
Under senare år har insikterna resulterat i att ett stort antal undersökningar 
har genomförts med församlingar som objekt i USA. Ett par av dem kan 
det vara värt att nämna eftersom de ofta omnämns som välgjorda, var och 
en på sitt sätt. Den första är R. Stephen Warners bok New Wine in old 
Wineskins: Liberals and Evangelicals in a Small-Town Church.54 Genom 
att följa en församling under 20 år visar man hur de förändringar som sker 
inte är oförklarliga. Istället bygger det på engagemang, ledare och männi-

                                        
51 Almén, 1974. 
52 Ammerman, Carroll, Dudley & McKinney (eds.), 1998, s. 7 f., introduction. 
53 Ammerman, Carroll, Dudley & McKinney (eds.), 1998, s. 8, introduction. 
54 Warner, 1988. 
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skor som på olika sätt söker makt och möjlighet att påverka. Den andra är 
Samuel G. Freedmans Upon This Rock: The Miracle of a Black Church.55 
Det är en journalistiskt skriven biografi över en baptistpastor och hans för-
samling.  
 
Ytterligare en forskare jag vill nämna är Johannes van der Ven som genom 
en mängd studier arbetat med praktisk teologi i relation till församlingar. 
En bra introduktion till hans arbete är Hermeneutics and Empirical Re-
search in Practical Theology. The Contribution of Empirical Theology by 
Johannes A. van der Ven.56 
 
Även i Norden har det gjorts många liknande undersökningar, ofta mot 
bakgrund av de speciella relationer de nordiska kyrkorna historiskt har haft 
med staten. Exempel på sådana sociologiska studier, utifrån en nordisk 
kontext, som relaterar till identitetsfrågor är t.ex. Folkkyrkor och religiös 
pluralism – den nordiska religiösa modellen.57 I den studien diskuteras 
identitet och pluralism i relation till de nordiska folkkyrkkyrkorna mot 
bakgrund RAMP-undersökningen.58 Ytterligare en undersökning är Plura-
lisme og identitet59 som är en del i projektet Nasjonalkirkelighet og etisk 
pluralisme.  
 
I Sverige har det bedrivits forskning utifrån såväl sociologiska som histo-
riska och systematiskteologiska utgångspunkter. Under senare år har 
forskningen ofta rört Svenska kyrkan och dess identitet. Utgångspunkten 
har inte sällan varit de förändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och 
staten. Här kan nämnas Thomas Ekstrands bok Folkkyrkans gränser60 där 
han diskuterar Svenska kyrkans teologiska identitet. Sven Thidevall har 
skrivit flera böcker kring samma tema. En av dem är Kampen om folkkyr-
kan61 som handlar om den debatt i slutet på 1920-talet som utvecklades till 
ett vägval när det gäller Svenska kyrkans identitet. En annan bok av sam-
ma författare är Folkkyrkans tid,62 där han analyserar den bild som tydlig-

                                        
55 Freedman, 1993. 
56 Hermans & More (eds.), 2004. 
57 Gustafsson & Pettersson (red.), 2000. 
58 RAMP – Religious and Moral Pluralism. Undersökningen gjordes i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige och materialet var färdigt 1998. Gustafsson & Pettersson (red.), 2000, s. 
18 ff. 
59 Henriksen & Krogseth (red.), 2001. 
60 Ekstrand, 2002. 
61 Thidevall, 2000. 
62 Thidevall, 2005. 
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görs av församlingarna i Stockholms stift genom en analys av församlings-
instruktionerna. En tredje bok med ett liknande tema av samma författare 
är När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett 
samtidshistoriskt perspektiv.63 Även Bo Håkanssons avhandling Vardagens 
kyrka64 handlar om Svenska kyrkan som folkkyrka och dess identitet ut-
ifrån Gustaf Wingrens perspektiv. Ytterligare en bok värd att nämna då den 
på olika sätt brottas med kyrka, gemenskap och framtid är På spaning efter 
framtidens kyrka.65 
 

PRECISERING AV AVHANDLINGEN I 
JÄMFÖRELSE MED ANDRA LIKNANDE 
STUDIER 
 
Ovanstående ämnesområden och böcker relaterar på olika sätt löst till av-
handlingen genom att peka på problemfält och forskningsområden inom 
skilda discipliner som tangerar avhandlingens frågor. Men för mitt upplägg 
av studien har nedanstående böcker spelat en större roll för formandet av 
uppgiften. 
 
Reflektion över praxis återfinns på många ställen inom det teologiska fäl-
tet. Att teologin har sin start i en reflektion över praxis har sedan projektets 
början varit utgångspunkten för arbetet, i motsats till en teologisk applika-
tionsmodell. Böcker eller teologiska genrer som på olika sätt har bekräftat 
eller förstärkt denna utgångspunkt är till exempel stora delar av den befri-
elseteologiska genren, som söker att teologiskt reflektera över och bearbeta 
människors livssituation. Överhuvudtaget kan de olika formerna av kon-
textuell teologi relatera till denna avhandling, såsom en reflektion över 
praxis. Men även exempelvis den empiriska livsåskådningsforskningen kan 
på många sätt relateras hit. 
 
Ett par specifika teologer jag vill nämna som ligger i linje med min diskus-
sion, men som arbetar utifrån mer teoretiska diskussioner, är Kathryn Tan-

                                        
63 Thidevall, 2003. 
64 Håkansson, 2001. 
65 Fahlgren (red.), 1998. 
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ner och Miroslav Volf. Kathryn Tanners bok Theories of Culture66 diskute-
rar kulturell och teologisk mångfald mot bakgrund av den komplexa inre 
pluralismen i såväl kultur som teologisk tradition. Hon problematiserar den 
kristna identiteten och mångfalden på ett sätt som relaterar till min avhand-
ling genom att bland annat diskutera teologin som någonting som konstrue-
ras, dvs. byggd genom mer eller mindre aktiva och öppna val. Vilket kan 
jämföras med min fråga kring hur den kristna församlingsgemenskapen 
skapas? Vilka möjligheter till olika lösningar finns det? Är församlingar 
statiska eller finns det möjlighet att konstruera olika alternativ? Miroslav 
Volf har på flera ställen, men framförallt i sin bok Exclusion and Embrace. 
A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation,67 be-
arbetat den mellanmänskliga samlevnaden genom att teologiskt reflektera 
kring krigen och försoningsarbetet i det forna Jugoslavien.68 Han diskuterar 
vikten av gemenskap med de annorlunda, inte som något okomplicerat, 
men som någonting nödvändigt, dels för den mänskliga överlevnaden dels 
för en sann gudsrelation. Vägen till detta nödvändiga omslutande av var-
andra, trots olikheter, går bland annat genom ett aktivt ”glömmande” av ti-
digare oförrätter, men också genom uppriktighet och sanning. Volf disku-
terar kring den ”omöjliga” gemenskapens möjligheter och visar inte bara 
på dess vikt utan också på dess nödvändighet från ett teologiskt perspektiv.  
 
Såväl Tanner som Volf är också medförfattare till boken Practicing Theo-
logy. Beliefs and Practices in Christian Life,69 som försöker visa att den 
teologiska reflektionen över den kristna församlingen på många sätt är ett 
outforskat område men också ett område fyllt av möjligheter att göra teo-
logiska bearbetningar och reflektioner utifrån.  
 
År 1983 kom boken Building Effective Ministry. Theory and Practice in 
the Local Church70 ut. Där redogör en forskargrupp bestående av 18 fors-
kare för olika aspekter av en församling och diskuterar tänkbara anledning-
ar och lösningar till de problem församlingen brottades med. Denna bok är 
särskilt intressant för mitt vidkommande eftersom Don S. Browning är en 
av bokens författare. Han diskuterar i ett av bokens kapitel, ”Integrating 

                                        
66 Tanner, 1997. 
67 Volf, 1996. 
68 Några andra ställen där Volf behandlar gemenskap och mångfald är t.ex. After Our Like-
ness. Volf, 1998 och i artiklarna ”Johannine Dualism and Contemporary Pluralism”, Volf, 
2005, ”The Nature of the Church”, Volf, 2002 b,  samt ”Living With the Other”, Volf, 2002 a.  
69 Volf & Bass (eds.), 2002, s. 1 ff.  
70 Dudley (ed), 1983.  
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the Approaches: A Practical Theology”, på ett kritiskt sätt studiens upp-
lägg. Han menar att de olika ansatserna som görs i boken för att beskriva 
församlingen var för sig kommer att leda mer eller mindre fel, han menar 
också att i flera av fallen saknas den hermeneutiska utgångspunkten mellan 
forskare och objekt. Utifrån sin kritik driver han sedan tesen att den be-
skrivande teologin inte är endimensionell utan måste vara ett mångdimen-
sionellt projekt.71 Denna studie diskuterar och problematiserar han senare i 
boken A Fundamental Practical Theology,72 där den utgör ett av tre exem-
pel som han använder för att bygga upp och förklara sin metod.   
 
Andra studier om församlingar som kan nämnas, pga. närheten till eller 
påverkan på Brownings metod, är exempelvis Christian Religious Educa-
tion av Thomas H. Groome.73 Boken förhåller sig Browning till när han 
skapar sin ”Fundamental Practical Theology”. Congregation: Stories and 
Structures av James F. Hopewell74 är ytterligare en bok som Browning 
diskuterar och relaterar till i skapandet av sin metod, framförallt när det 
gäller visionsdimensionen.  
 
Ytterligare en kategori med relation till Browning och därmed också med 
relevans för mitt arbete är de undersökningar som arbetar utifrån etnogra-
fiska beskrivningar och tät beskrivning av en företeelse.75 Tät beskrivning 
sätts troligtvis i första hand ihop med inledningskapitlet i Clifford Geertz 
bok The Interpretation of Cultures76 samt kapitlet, i samma bok, om den 
Balinesiska tuppfäktningen som utgör ett ständigt citerat stycke vid diskus-
sion av tät beskrivning. En annan bok som har fördjupat min bild av etno-
grafisk metod och som har utvecklat mitt sätt att skriva och beskriva i rela-
tion till Geertz täta beskrivning är Writing Culture. The Poetics and Poli-
tics of Ethnography.77 Här diskuterar ett flertal författare olika teman, som 
sammanlänkas av viljan att problematisera texten. Båda böckerna har på-
verkat mitt sätt att utforma mina beskrivningar av de båda församlingarna. 
 
Några undersökningar som ligger nära det jag själv gör är ett par konkreta 
församlingsstudier. En av dessa församlingsstudier är Under ett enda 

                                        
71 Browning, 1983 a, s. 222 f. 
72 Browning, 1991. 
73 Groome, 1980. 
74 Hopewell, 1987. 
75 Se vidare om ”tät beskrivning” nedan. 
76 Geertz, 1973. 
77 Clifford & Marcus (eds.), 1986. 
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valv,78 där Carl Axel Aurelius, utifrån stadsdelen Johannelund i Linköping 
söker teckna en modell för församlingars självreflektion som en kritisk 
korrelation mellan samhällsanalys och teologisk reflektion. 
 
En annan församlingsstudie, som jag också använder mig av, är Harald 
Hegstads arbete med tre lokala norska församlingar utifrån ett material ba-
serat på intervjuer, deltagande observation och material som har produce-
rats i församlingarna. Utgångspunkten har varit att diskutera hur försam-
lingsmedlemmar själva upplever frågor kring ”folkekirke” och ”trosfelles-
kap”. Detta har han redogjort för i boken Folkekirke och trosfelleskap79 där 
det empiriska materialet sammanställs och diskuteras, samt i boken Kirke i 
forandring80 där han diskuterar ekklesiologiska frågeställningar utifrån re-
sultaten i boken Folkekirke och trosfelleskap. 
 
 

                                        
78 Aurelius, 1997. 
79 Hegstad, 1996. 
80 Hegstad, 1999 b. 
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Kapitel 2. Den empiriska studien 

 

INLEDNING 
 
Kapitlet som följer utgörs av delar av boken Två församlingars praktiska 
tänkande om identitet och pluralism,81 där den empiriska studien presente-
ras i sin helhet. Valet att redovisa det empiriska materialet i en särskild bok 
beror dels på det empiriska materialets stora volym och vikten av att låta 
detta material få breda ut sig, dels beror det på skillnaden i stil och språk 
mellan empirin och den övriga avhandlingstexten. Hela den empiriska un-
dersökningen har varit tvungen att utföras och redovisas för, men för att 
tydliggöra linjen i avhandlingen behövs enbart sammanfattningar av det 
empiriska materialet. Sammanfattningarna är gjorda så att de redogör för 
den empiriska studien på ett sådant sätt att det centrala blir att visa att såväl 
Olaus Petri församling som Södertälje-Tveta församling brottas med pro-
blem av liknande natur – hur hanteras gemenskap och mångfald? För att 
sätta in församlingarna i deras respektive miljö presenteras också deras 
omgivning och församlingshistoria kort. Dessutom tecknas bilderna av de 
praktiker som studien utgår från.  
 

                                        
81 Blåder, 2008. 



 
 

33

Kapitlet börjar med en presentation av den empiriska studiens byggstenar, 
där syftet är att redogöra för studiens metod och teorier. Denna första del 
av kapitlet finns inte med i boken Två församlingars praktiska tänkande 
om identitet och pluralism. Den boken kan förstås som en redovisning och 
analys av det empiriska materialet, medan avhandlingen diskuterar detta 
material och sätter in det i en teoretisk ram. Dessutom har utförandet av 
den empiriska undersökningen ofta kommit upp till diskussion i olika 
sammanhang och bör därför redovisas här för att göras lättillgänglig. 
 
Som sagts ovan är den empiriska texten och avhandlingstexten olika typer 
av texter. Även källorna till avhandlingstexten och den empiriska texten är 
av olika karaktär. Jag väljer därför att inte tynga texten i avhandlingen med 
noter och hänvisningar till intervjuer och dylikt. Det jag vill säga med tex-
ten kommer fram även utan hänvisningar och den som är intresserad av de 
olika källorna kan på ett enkelt sätt finna dem i notapparaten till det empi-
riska materialet. I början av varje stycke i kapitel två, från och med rubri-
ken ”Sammanfattning av den empiriska studien i Olaus Petri” på sidan 56, 
hänvisar jag istället till på vilka sidor i boken Två församlingars praktiska 
tänkande om identitet och pluralism, källorna redovisas.   
 

DEN EMPIRISKA STUDIENS BYGGSTENAR  
 

PILOTSTUDIEN 
 
För att påbörja en process av att inringa ett problem eller en fråga med re-
lation till församlingarnas identitet och inre och yttre pluralism och göra 
detta med avstamp i Brownings metod, var det nödvändigt att utföra en in-
troducerande intervjustudie eller en pilotstudie utifrån vilken en precisering 
av frågeställningen sedan skulle kunna göras. Tanken med pilotstudien var 
att skapa en så god kännedom om församlingarna att det skulle gå att for-
mulera en preliminär fråga och också ges möjlighet att formulera de rele-
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vanta intervjufrågor som skulle kunna besvara frågan.82 Pilotstudien hade 
därför inte uppgiften att pröva frågornas relevans eller dess möjlighet att 
besvara frågan. Pilotstudien fungerade istället som en introduktion för mig 
till församlingarnas arbete och inre förhållanden.83 Man skulle kunna ut-
trycka första steget i processen som en tunn beskrivning av församlingarna, 
i motsats till en tät beskrivning, dvs. den tunna beskrivningen leder i en 
viss riktning eller öppnar upp för en viss misstänksamhet som kan leda 
fram till en tätare fråga.84  
 

Val av församlingar för pilotstudien 
 
Det första steget i processen var att göra ett val av studieförsamlingar. Va-
let är inte självklart enkelt och en mängd frågor följer med detta. Hur 
många församlingar är det rimligt att studera? Var skall de ligga? Skall de 
vara stora eller små? Svaret på frågorna bygger naturligtvis primärt på frå-
geställningen. Den första ansatsen var att studiet skulle utgöras av fyra för-
samlingar, två i stad och två på landsbygd. Ganska snart i planeringspro-
cessen kom de fyra församlingarna att minskas till två. Anledningen var i 
första hand att frigöra tid att kunna göra djupare studier i ett par försam-
lingar istället för grundare studier i fyra.85 I samband med detta diskutera-
des också kring möjligheten att låta en församling utgöra studiematerialet. 
Jag valde dock att hålla fast vid att studien skulle utgöras av två försam-
lingar. Det starkaste skälet var att det är lätt hänt, om man studerar en för-
samling, att denna av andra upplevs som, och också själv upplever sig som, 
”speciell”, ”utvald” eller ”utpekad”. Om studien istället består av två för-
samlingar är det möjligt att se att det finns såväl likheter som olikheter 
mellan de båda och ingen behöver känna sig speciellt ”utpekad”. Valet av 
två församlingar bygger inte primärt på att två församlingar ger en större 
generaliserbarhet än studiet av en. Svaren på de övriga frågorna om var 
församlingarna skulle ligga och deras storlek fick styras av det grund-
läggande kriteriet att studieförsamlingarna bör vara församlingar med 
många kyrkotillhöriga. Med en större storlek följer också fler anställda och 

                                        
82 Glesne, 1992, s. 38 f. 
83 Jfr. Bryman, 2001, s. 170 f. 
84 Browning, 1991, s. 94 ff. 
85 Att det dock är möjligt att göra djupa och kvalitativa studier av flera församlingar har bland 
annat visats genom Charlotte Engels avhandling Svenska kyrkans sociala arbete – för vem 
och varför? Där hon teoretiskt bearbetar de kvalitativa studier hon genomfört i sju försam-
lingar, vilka utgör hennes lic. avhandling. Engel, 2006. 
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troligtvis ett mer omfattande kyrkligt arbete, dvs. församlingens inre plura-
listiska komplexitet står troligtvis i relation till dess storlek. Ytterligare kri-
terier har varit att finna församlingar som på intressanta sätt relaterar till 
olika pluralistiska yttre miljöer. Min vilja har varit att finna församlingar 
med en stor pluralistisk bredd. Jag tänker dels på den pluralism som en för-
samling står i genom mötet och interaktionen med det omgivande samhäl-
let, dels, och kanske framförallt, på möjligheten till en inre pluralism i för-
samlingen. Utifrån dessa kriterier har jag valt att arbeta med Olaus Petri 
församling i Örebro, (19463 inv. varav 16001 kyrkotillhöriga) och Söder-
tälje-Tveta församling i Södertälje, (29373 inv. varav 19947 kyrkotillhöri-
ga). Några grundtankar med valet av församlingar var just storleken på stä-
derna och storleken på respektive församling. Förutom det var tanken ock-
så att såväl Örebro som Södertälje rymmer olika typer av pluralism som 
skulle vara intressant att tillföra som ytterligare komponenter i studien. I 
Örebro handlar det om att väckelsen starkt har bidragit till bilden av Öre-
bro och att det därför kan tänkas vara så att väckelserörelserna är något 
församlingarna inom Svenska kyrkan i Örebro är tvungna att förhålla sig 
till. I Södertälje handlar det om en kulturell mångfald som har präglat sta-
den sedan 60-talet. Idag har ca 35% av innevånarna invandrarbakgrund, ett 
faktum som troligen påverkar Svenska kyrkans församlingar.   
 

Svårigheter och möjligheter med valet av 
församlingar 
 
Vid valet av församlingar har det varit viktigt att de var stabila. Med stabila 
menar jag t.ex. församlingar utan många vakanta tjänster, utan kända yttre 
eller inre konflikter eller andra kända ”komplikationer”. Det var också vik-
tigt att församlingarna inte nyligen bytt kyrkoherde. Anledningen var fram-
förallt farhågan att dessa och liknande faktorer skulle påverka församling-
ens villighet att ställa upp på forskningsprojektet, dessutom fanns tanken 
att det skulle vara svårt att utföra forskningsprojektet, i min utformning, i 
en församling som t.ex. är på väg att omgruppera sig eller som har uttalade 
konflikter.   
 
Dessa utgångspunkter beredde inga svårigheter vid valet av församling i 
Södertälje. I Örebro gav urvalsprocessen, som redan nämnts, att valet bor-
de falla på Olaus Petri församling. Detta föranledde en diskussion eftersom 
jag är konfirmerad där, har varit aktiv i kyrkans ungdom i församlingen 
och jag har arbetat där under sex månader innan jag påbörjade min teolo-
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giska utbildning. Allt detta ligger dock relativt långt tillbaka i tiden och ef-
ter 1985 har min relation till församlingen bestått i enstaka gudstjänstbe-
sök, framförallt vid jul eller under sommaren.  
 
En relevant fråga att ställa är hur min förförståelse har påverkat min be-
skrivning av församlingarna, med tonvikt på Olaus Petri?86 Ett grund-
läggande förhållningssätt är att det är i kunskapen om och erkännandet av 
den egna förförståelsen utmaningen ligger, dvs. att medvetandegöra och 
diskutera den egna påverkan på studien.87 Uppenbart är att min grundkän-
nedom om församlingen har förenklat och förkortat den tid det tar att skaf-
fa sig en överskådlig bild av förhållandena där. Det har därför varit möjligt 
att relativt snabbt komma djupare i intervjuer, i jämförelse med undersök-
ningen i Södertälje-Tveta. Grundkännedomen har också underlättat skriv-
ningen då jag haft insikt om många saker vilket bidragit till att jag har fått 
intervjumaterialet att ”gå ihop” på ett naturligt sätt.88 Situationen innehåller 
också svårigheter, framförallt hur min analys påverkas av min tidigare kon-
takt med församlingen. För att hantera detta har jag sökt att vara uppmärk-
sam på min förförståelse vid arbetet, framförallt genom att under intervju-
erna be om förtydliganden och utvecklingar, även då jag har trott mig ha en 
ganska klar bild av det informanten berättar. Ytterligare en komplikation 
min tidigare kännedom av församlingen genererar, är de speciella etiska 
svårigheter det innebär att göra en beskrivning av en plats, av förhållanden 
och av människor som man i förväg har en relation till. Det som i början 
emotses med glädje och förväntan av den församling som studeras kan ef-
terhand, beroende på hur undersökningen fortskrider, vändas till något för-
samlingen, eller delar av denna, inte vill få exponerat. Med andra ord, hur 
förhåller man sig som forskare till möjligheten att offentliggöra kritiska 
data och hur påverkas detta om man redan i förväg har någon form av rela-
tion med människor i studieförsamlingen?89 Detta har för denna avhand-
lings vidkommande framförallt hanterats genom samtal vid olika seminari-
er för att diskutera forskningsetiska konsekvenser. Texten har, under tiden 
den har skrivits, lästs av ett par utomstående personer för att på så sätt få 
andras blickar på vad som kan komma att uppfattas som svårt.90   

                                        
86 Med det är det inte sagt att beskrivningen av församlingen skulle ha kunnat vara fri från 
värderingar utan denna förförståelse. Se t.ex. Lincoln & Guba, 1985, 160 ff.  
87 Glesne, 1992, s. 198. 
88 Jfr. t.ex.: Emerson, Fretz & Shaw, 1995, s. 12 ff. 
89 Jfr. t.ex.: Morse & Field, 1985, s. 146 f. 
90 Jfr. t.ex.: Morse & Field, 1985, s. 146 f. 
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Val av informanter för pilotstudierna 
 
Båda församlingarna har relativt många anställda och förtroendevalda vil-
ket omöjliggör att intervjua alla. Ett urval har därför gjorts. Valet av infor-
manter till pilotstudierna grundas i första hand på viljan att få en så bred 
och allsidig information som möjligt. Antalet informanter till denna första 
studie blev för Olaus Petri tio personer och för Södertälje-Tveta sju perso-
ner. De utvalda informanterna var sådana som kunde tänkas ha en djup in-
blick i församlingarnas arbete och som tillsammans täckte in stora kun-
skapsområden. Informanterna till pilotstudien utgjordes av såväl anställda 
som förtroendevalda, men även andra informanter fanns med. Dessa in-
formanter hade tidigare varit anställda eller förtroendevalda. Det finns ock-
så de som har ett ”grannförsamlingsperspektiv”.   
 

Pilotstudiernas utförande 
 
Under hösten 2003 utfördes pilotstudiens intervjuer i de båda församling-
arna. Intervjuerna har, förutom i tre fall, utförts i församlingarnas lokaler. 
Varje informant har först fått den öppna frågan att berätta om församlingen 
utifrån sitt perspektiv. Jag har inte varit aktiv i den berättelsen, annat än att 
be om förtydligande då jag inte har förstått. Berättelsen har oftast tagit un-
gefär en timme. Därefter har berättelsen kompletterats med ett frågebatteri 
på 12 frågor, där jag har ställt samma frågor till varje informant.91 Ofta har 
frågorna redan besvarats helt eller delvis genom informantens fria berät-
tande, frågan har då hoppats över eller bara ytligt berörts. Denna del av in-
tervjun har även den tagit ungefär en timme, dvs. hela intervjun har tagit 
ungefär 2 timmar. Ingen av intervjuerna har tagits upp på band. Intervjuer-
na nedtecknades av mig vid intervjutillfället, för att senare renskrivas. 
 
Intervjuerna gav vad som kan kallas en tunn beskrivning92 av talet om 
identitet och pluralism i de två församlingarna, dvs. de gav en första anty-
dan i vilken riktning en fortsatt studie skulle kunna drivas. Beskrivningen 
pekade mot några utmaningar som församlingarna stod inför. I Olaus Petris 
fall gav beskrivningen en bild av en församling som tidigare haft ett starkt 
”vi”. Detta ”vi” har idag börjat splittras, vilket bland annat lett till att de 
olika åsikterna om mångfald har blivit tydligare. För Södertälje-Tveta pe-

                                        
91 Blåder, 2008, s. 250. 
92 Browning, 1991, s. 94 f.   
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kar den ”tunna beskrivningen” mot en församling som har tvingats leva 
med mångfalden samtidigt som situationen upplevts splittrande. 
 
Med den tunna beskrivningen växte det fram en misstänksamhet om att 
pluralismen i och kring församlingarna inte upplevdes som okomplicerad 
för informanterna. För att kunna fördjupa mina frågor var det nödvändigt 
att bygga ut beskrivningen till vad som kan betecknas som en tät beskriv-
ning. 
 

DEN FORTSATTA STUDIEN 
 

Praktiskt tänkande 
 
I Brownings perspektiv är det församlingens ”practical reason” som skall 
beskrivas med en tät beskrivning. När Browning, i boken A Fundamental 
Practical Theology, använder begreppet ”practical reason” gör han det i 
anslutning till en flertusenårig tradition i vilken man finner namn som 
Aristoteles, Thomas av Aquino och Kant men också mer moderna tänkare 
som Gadamer och McIntyre.93 Genom historien har begreppet ”practical 
reason”, eller phronesis som det heter hos Aristoteles eller prudentia hos 
Thomas,94 betecknat den klokhet med vilken en människa bedömer vad 
som är en rätt handling vid en speciell tidpunkt och på en specifik plats.95 
På ett personligt plan skulle man kunna uttrycka ”practical reason” så att 
varje gång en person är tvungen att ta ställning i en fråga görs detta beslut 
mot bakgrund av den personens historia och bakgrundskunskap. Där vägs 
tidigare erfarenheter in och den etiska grundhållningen synliggörs. När 
Browning använder begreppet ”practical reason” argumenterar han för att 
begreppet har en uppgift. Uppgiften är att söka rekonstruera bilder som 
krackelerar och även rekonstruera den praxis som bygger på bilden,96 dvs. 
att genom erfarenheter och minnen söka omformulera eller tydliggöra en 

                                        
93 Browning, 1991, s. 10 ff. 
94 Sigurdson, 2001, s. 8. 
95 Sigurdson, 2001, s. 8. 
96 Browning, 1991, s. 10 ff. 
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företeelse som inte direkt är möjlig att tolka, för att utifrån denna omfor-
mulering kunna handla på ett för situationen adekvat sätt.  
 
På ett motsvarande sätt som det individuella ”practical reason”, menar 
Browning att det också finns ett kollektivt ”practical reason” inom en för-
samling, vilket på motsvarande sätt gör en händelse eller en situation be-
griplig genom att tolka och visa på framkomliga handlingsvägar.97 Denna 
”practical reason” är inte någonting statiskt som för tid och evighet ger en 
klar och fast tolkningsram. Snarare är det så att det ständigt inträffar ”kri-
ser” som medför att detta ”practical reason” måste omformuleras för att 
tillvaron fortfarande skall uppfattas som meningsfull. Kanske måste bibel-
texter, bekännelseskrifter och liknande studeras på nytt. När hela processen 
är klar står församlingen med en ny ”practical reason” som håller och fun-
gerar ända till församlingen på nytt ställs inför en ”kris”, då måste arbetet 
att omskapa församlingens ”practical reason” starta på nytt. Utvecklingen 
sker som en ständig dialog mellan dess ”practical reason” och nya upple-
velser som drabbar församlingen som nya ”kriser”.98 
 
I min användning av Browning kommer jag i det följande att översätta be-
greppen ”practical reason” och ”practical moral thinking” – som Browning 
använder synonymt99 – med begreppet ”praktiskt tänkande”. 
 

Tät beskrivning 
 
”Thick description” eller ”tät beskrivning” har sin bakgrund i Clifford Ge-
ertz bok The Interpretation of Cultures.100 Den täta beskrivningen söker att 
inte bara förmedla fakta, utan vill snarare ge såväl kontext som intention 
och mening i sin beskrivning.101 Geertz själv använder sig av ett exempel 
av Gilbert Ryle, om en blinkning, för att beskriva vad han menar. Tänk på 
två pojkar, säger han, den ena blinkar medvetet medan den andra har en 
ryckning i ögat. Utifrån en kamerabeskrivning av situationen tar de sig ut 
på samma sätt, medan det i verkligheten är en stor skillnad mellan händel-
serna. Detta scenario kompliceras sedan ytterligare på en mängd sätt av 

                                        
97 Browning, 1991, s. 2 ff. 
98 Browning, 1991, s. 2 ff. 
99 Se t.ex. Browning, 2003, s. 321 ff. 
100 Själva begreppet har han hämtat från filosofen Gilbert Ryle. 
101 Se t.ex.: Denzin & Lincoln (eds.), 1994, s. 505 eller Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 151 
ff. 
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Geertz, för att visa på det glapp som kan uppstå med en beskrivning som 
inte kommer åt mening och intention i händelsen.102 Geertz arbete syftar 
till att beskriva en kultur på så sätt att inte bara yttre aspekter blir synliga 
utan också de inre meningsförsedda aspekterna.103  
 
Browning argumenterar, i anslutning till Geertz, för att en tät beskrivning 
måste göras på ett hermeneutiskt sätt, dvs. den måste beskriva motivering-
ar, resonemang och överväganden. Forskaren måste förstå all beskrivnings 
ideologiska natur och på så sätt också ta ansvar för sin förförståelse.104 För 
att kunna göra en beskrivning av en församlings resonemang och handling-
ar – detta innebär med min terminologi att studera talet om församlingen 
och arbetet som där sker för att förstå sig själva – utifrån en förståelse av 
att en beskrivning måste vara tät, skapar Browning, vad han kallar fem di-
mensioner av praktiskt tänkande. Om inte detta flerdimensionella betrak-
telsesätt tydliggörs, menar Browning, är det lätt att fokus istället kommer 
att ligga på en eller ett par av dessa dimensioner. Sedan början av 1980-
talet har han därför i ett flertal böcker och artiklar argumenterat för ett fler-
dimensionellt synsätt, i motsats till ett en- eller fådimensionellt synsätt som 
Browning menar ger en för snäv, och därför mindre korrekt, bild av en för-
samling.105 Vilka dessa dimensioner är, är dock ingenting han härleder, 
snarare konstruerar han dem och menar att det bästa argumentet för dessa 
dimensioners giltighet är att de har visat sig vara fruktbara för beskrivning-
en av vårt praktiska handlande och för förståelsen av en församlings prak-
tiska tänkande. Han gör inte anspråk på att komma med den slutgiltiga lös-
ningen, han visar på ett sätt, och det sättet menar Browning har visat sig 
vara konstruktivt.106   
 
1. Visionsdimension: Här ställs frågor kring de metafysiska perspektiven. I 
kristen tro används till exempel begrepp som: Gud som skapare, Gud som 
frälsare, nåd och försoning för att förklara och bygga meningssamman-
hang. Hur använder församlingen dessa och liknande begrepp för att be-
skriva sin identitet? Med andra ord, vilken är församlingens ”stora berättel-
se” om sig själv och sin roll?  
 

                                        
102 Geertz, 1991, s. 14 ff. 
103 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 151. 
104 Se Browning, 1991, s. 47 f. Browning, 1983 a, s. 220-237.  
105 Se t.ex.: Browning, 1991, s. 105 ff., Browning, 1983 a, s. 220-237., Browning, 1983 b, s. 
53 ff., Browning, 2003, s. 321 f. 
106 Browning, 1991, s. 107 ff. 
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2. Förpliktelsedimension: Här ställs de normativa etiska kraven. Denna 
nivå försöker beskriva vad som upplevs som rätt att tänka och göra. Den 
hänger nära samman med den föregående nivån, om t.ex. Guds natur upp-
levs som varande kärlek så får det konsekvenser för vad som upplevs som 
ett rätt handlande. Denna nivå måste också svara mot de reella behov som 
man finner i nivå 3.  
 
3. Behovsdimension: Här ställs frågorna kring människans natur och män-
niskans behov. Vilka ”legitima” behov finns i församlingen och i vilket 
förhållande står de till de ”legitima” behov som man kan finna utanför för-
samlingen? Hur reder man ut situationen när det blir en konflikt mellan 
egna och andras behov? Vilka behov är det man tillfredsställer och sker det 
på bekostnad av något annat? 
 
4. Omvärldsdimension: Här ställs frågor om hur olika sociala situationer 
påverkar våra behov. Hur ser församlingen på sin omgivning och hur tolkar 
man den? Hur påverkar, ändrar eller vidmakthåller denna tolkning det som 
sägs i övriga dimensioner?  
 
5. Relationsdimension: Här ställs frågor om de mönster som styr vår prax-
is. Vilka roller finns i församlingen och hur ser de ”regler” ut som styr des-
sa roller? Hur ser kommunikationen ut och hur fungerar den kommunika-
tion som framträder i relation till dessa roller?  
 
Hur Browning uppfattar relationen mellan relationsdimensionen och övriga 
dimensioner är en öppen fråga. I hans tidigare skrifter tycks relationsdi-
mensionen vara en egen dimension,107 medan relationsdimensionen, som 
den uttrycks, i boken A Fundamental Practical Theology snarare tycks 
fungera som något av en bakgrund till de övriga dimensionerna.108 I min 
användning av relationsdimensionen har den vid struktureringen av materi-
alet använts som en egen dimension. Samtidigt har det visat sig, vid analy-
sen, att relationsdimensionen blir något av en nyckel som avslöjar mycket, 
även om de övriga dimensionerna. 
 
När Browning beskriver de fem dimensionerna och deras inbördes relation 
gör han det genom att peka på att skillnaden mellan det praktiska tänkandet 
och det kritiska praktiska tänkandet ligger i det medvetna användandet av 

                                        
107 Se t.ex.: Browning, 1983 a, s. 220-237. 
108 Se t.ex.: Browning, 1991, s. 111. 
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dessa fem dimensioner samt i medvetandet av hur dimensionerna påverkar 
varandra. Brownings syfte är att, genom de fem dimensionerna, finna en 
modell där det praktiska tänkandet kan bli mer kritiskt och mindre konven-
tionellt.  
 

They are reconstructions of intuitive experience of what goes into 
practical moral thinking, whether conventional or critical. In the 
case of conventional practical thinking, the five dimensions are 
uncritically assumed and unthematized. In the case of critical 
practical thinking, they are conscious, thematized, and open to 
tests of various kinds. I call them dimensions of practical think-
ing because they generally interpretate so smoothly that we are 
unaware of them as differentiated aspects of experience. I occa-
sionally use the metafor of levels in contrast to dimensions to 
communicate that the visional and obligational dimensions are 
more comprehensive and influence our interpretations of the 
lower three levels. Nonetheless the so-called lower levels also in-
fluence the form and sometimes reshape the substance of the 
more comprehensive visional and obligational levels.109 

 
Val av församlingar 
 
De två församlingar som studerades genom pilotstudien, är också de för-
samlingar som den fortsatta studien ansluter till. Båda församlingarna visa-
de genom den tunna beskrivningen upp intressanta aspekter, vad gäller 
identitet och pluralism, som kan vara intressant att söka ge en tät beskriv-
ning av.  
 
Val av praktiker 
 
Om valet av församlingar, genom pilotstudien, visat sig vara intressant och 
möjligt att arbeta vidare med är istället frågan vad i församlingarna är det 
mest fruktbart att studera? Vilken eller vilka av församlingens praktiker ger 
bäst utdelning vid en studie? Med ordet ”bäst” menas här snarast en rimlig, 
bred och allmän bild. Jag väljer att studera talet om församlingen genom 
tre praktiker. Praktikerna är valda så att de skall kunna ge inblickar i tre 
olika miljöer, där människor uttrycker sig på församlingens vägnar om 
identitet och pluralism. Praktikerna är kyrkorådet, huvudgudstjänsten och 
familjecentralen – Arken/Öppna kyrkan Här synliggörs såväl det inre som 

                                        
109 Browning, 1991, s. 108. 
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det yttre talet, dvs. talet ”inifrån” kyrkoråd, huvudgudstjänst och familje-
central – Arken/Öppna kyrkan men också talet ”utifrån” av förtroendeval-
da och anställda som berör kyrkoråd, huvudgudstjänst och familjecentral – 
Arken/Öppna kyrkan. 
 
Min första praktik är församlingarnas styrelse, dvs. kyrkorådet. Kyrkorådet 
har bl.a. till uppgift att leda och samordna förvaltningen. Man ansvarar 
också för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd110 och följer 
ekonomiska frågor.111 Man kan säga att kyrkorådet i mitt arbete får repre-
sentera ett helhetsperspektiv på församlingen bl.a. genom ansvaret för 
måldokument som t.ex. församlingsinstruktion, budgetansvar och arbetsgi-
varansvar för anställda. Den delen av talet om församlingen som syns ge-
nom denna praktik är den officiella, bekräftande och legitimerande. Men 
också det tal som är konsensusskapande och kompromissande, dvs. kyrko-
rådet har också ansvaret att ge röst åt dem i församlingen som inte hörs så 
mycket.   
 
Min andra praktik är församlingarnas huvudgudstjänst. Gudstjänsten sägs i 
kyrkoordningen vara kyrkolivets centrum.112 Denna praktik får i min kate-
gorisering representera ett perspektiv som sträcker sig in mot trosgemen-
skapen. I gudstjänsten gestaltas församlingens gemensamma uttryck och i 
reflektionen över gudstjänsten återfinns en central del av församlingens 
självförståelse. I mina studieförsamlingar firas med regelbundenhet även 
en mängd andra former av gudstjänster såsom t.ex: veckomässor, förböns-
gudstjänster, ungdomsgudstjänster. Dessa gudstjänster är inte medtagna i 
studien. 
 
Den tredje praktiken är i Olaus Petri församling en familjecentral som 
drivs i samarbete mellan kyrka, kommun och landsting.113 I Södertälje-
Tveta församling utgörs den tredje praktiken av det dagöppna kaféet Arken 
och av Öppna kyrkan som är en satsning på att låta församlingens cent-
rumkyrka vara öppen och tillgänglig. Genom dessa praktiker får man syn 

                                        
110 Kyrkoordningen, 1999, 2 kap. 5§. 
111 Kyrkoordningen, 1999, 4 kap. 6§. 
112 Kyrkoordningen, 1999, 17 kap. Inledningen. 
113 Örebro kommun drog sig vid årsskiftet 04/05 ur samarbetet kring familjecentralen. Orsa-
ken till detta var en sviktande ekonomi inom kommunen. Arbetet vid familjecentralen har 
dock fortsatt utan förändringar, nu med Olaus Petri församling som huvudman. Det faktum att 
kommunen har dragit sig ur samarbetet har inte påverkat denna avhandling då såväl intervjuer 
som insamling av material var klart innan detta trädde i kraft. 
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på den delen av diskursen där församlingen formulerar sin öppenhet och 
diakonala hållning gentemot alla tillhöriga och samhället i stort. 
 
Val av skriftligt material 
 
Vid ett flertal besök i församlingarna har skriftligt material samlats in. Be-
söken gjordes under hösten 2003 och våren 2004, dvs. under ett drygt års 
tid. Med tonvikt på åren 2002 och 2003 – som har varit de två sista åren 
där material har varit tillgängligt och komplett – har material sökts inom ett 
brett spektrum. I båda församlingarna har församlingsinstruktion, kyrko-
rådsprotokoll, protokoll från kyrkorådets AU, verksamhetsberättelser, bud-
getskrivelser, listor med kollektändamål, visitationsprotokoll och ämbets-
berättelser samlats in. Dessutom har en stor mängd material av mer, daglig 
verksamhets karaktär, samlats in. Detta material består t.ex. av olika ”flyg-
blad”, programblad, informella anteckningar från medarbetarsamlingar, 
församlingsblad och liknande. 
 

Intervjuer som undersökningsform 
 
Som diskuterats tidigare är syftet att komma åt förklaringar, överväganden 
och diskussioner i församlingarna om identitet och pluralism. Företrädesvis 
kan detta göras genom en kvalitativ studie som syftar till att bland annat 
förstå sammanhang och processer.114 Ett sätt att utföra en sådan kvalitativ 
studie är att basera den på intervjuer.115 Idag är intervjuforskningen väl ut-
vecklad116 och intervjuundersökningar utförs inom de flesta discipliner.117 
Anledningarna är många, bland annat ger den kvalitativa intervjun möjlig-
heter till stor flexibilitet, såväl för den intervjuade som för intervjuaren, 
dvs. den stora öppenheten ger utrymme för det oväntade.118 Den ger möj-
lighet att på ett särskilt sätt komma åt nyanserade beskrivningar av mång-
tydiga förhållanden. Den kan också öppna upp för ickestatiska uppfatt-

                                        
114 Se t.ex.: Alvesson & Sköldberg, 1994. Eisner & Peshkin (eds.), 1990. Holme & Solvang, 
1991, s. 84 ff. 
115 Se t.ex.: Kvale, 1996.  
116 Kvale, 1996, s. 15 ff. 
117 Ett exempel som kan nämnas är att det inom den systematiska teologin, som tills nyligen 
mycket sällan eller aldrig arbetade med empiriska material, idag inte är ovanligt med inter-
vjubaserade systematiska studier. Vid den senaste Nordiska systematisk teologiska konferen-
sen i Danmark i januari 2007 arbetade närmare en tredjedel av de doktorander vilka presente-
rade något paper med intervjubaserade empiriska undersökningar.     
118 Kvale, 1996, s. 81 f. 
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ningar, där t.ex. uttalanden kring ett visst tema förändras under intervjuns 
gång.119 Den kvalitativa intervjun passar därmed avhandlingens syften på 
ett bra sätt genom att kunna beskriva det ”vaga” talet, överväganden, fun-
deringar osv. 
 
Samtidigt som den kvalitativa forskningsintervjun, i stor utsträckning, an-
vänds inom olika discipliner på grund av sin förmåga att komma åt annars 
mycket svåråtkomligt material reses det ibland också frågetecken kring in-
tervjustudier.120 Frågetecknen kan i mångt och mycket sammanfattas i be-
greppet validitet. Hur kan man säkerställa alla de felfaktorer som skulle 
kunna inträffa i en intervjuundersökning? Ofta talar man om att undersök-
ningen måste vara valid i sju steg: tematisering, planering, intervju, ut-
skrift, analys, validering och rapportering.121 Vad forskaren kan och bör 
göra för att få en god validitet är att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. 
Exempel på detta är att kontrollera alla möjliga felkällor och vara kritisk 
mot analysen. Det handlar också om att ställa frågorna ”vad” och ”varför” 
innan frågan ”hur”, dvs. vilka frågor ställs till en text, vilken sanning be-
skriver texten? Men det handlar också om att skapa teori om det som un-
dersöks, dvs. undersöker metoden det som det är tänkt att den skall under-
söka? Vilka möjliga felkällor finns och varför fungerar det på det sättet?122      
  
Val av informanter 
 
Utifrån pilotstudiens tunna beskrivning valde jag ut 11 informanter i Olaus 
Petri och 9 informanter i Södertälje-Tveta för den egentliga intervjustudi-
en. Urvalet är i första hand tänkt att vara relevant och inte representativt, 
dvs. inte representativt i betydelsen att alla olika aspekter av praktikerna 
beaktas genom de valda informanterna. I relativt stor utsträckning kom va-
let av informanter att sammanfalla i pilotstudien och den större studien. 
Vad gäller Olaus Petri ingår 5 informanter i såväl pilotstudien som den 
större studien, i Södertälje-Tveta församling gäller detta förhållande 4 in-
formanter. Anledningen är att till pilotstudien valdes de informanter ut till 
intervju, som kunde antas ha god kunskap om församlingen, den samman-
tagna bilden utifrån pilotstudien har sedan pekat på ämnesområden och 
aspekter där vissa informanter skulle bli oundvikliga att inkludera. Med 
andra ord har mer kunskap om församlingarna gjort det möjligt för mig att 

                                        
119 Kvale, 1996, s. 35 ff. 
120 Kvale, 1996, s. 253 ff. 
121 Kvale, 1996, s. 214. 
122 Kvale, 1996, s. 218 ff. 
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rikta in mig mot vissa informanter, något som var betydligt svårare och 
fick göras på ”känn” inför pilotstudien.    
 
Valet av informanter är relevant, så till vida, att informanterna represente-
rar eller har avsevärd kunskap om och inblick i minst en av praktikerna. I 
verkligheten har alla informanter, om inte ansvar för, så i alla fall, inblick i 
eller åsikter om alla praktikerna. Det är också relevant genom att dessa 
spänner över de flesta yrkeskategorier som finns representerade i den för-
samlingsvårdande verksamheten. Självklart har val fått göras av vilka som 
skall vara informanter, dvs. många röster blir inte hörda i studien. Sådana 
val har bland annat fått göras när det finns flera personer som representerar 
en viss grupp anställda, t.ex. vaktmästare, präster, diakoner, musiker osv. 
Valet av informant har då gjorts på grundval av min kunskap utifrån pilot-
studierna om vem som kommer att kunna vara den mest relevanta infor-
manten.  
 
De personer som har intervjuats i de båda församlingarna har, i motsats till 
pilotstudierna, enbart varit anställda och förtroendevalda. Kyrkoherden har 
intervjuats då denne har ett övergripande ansvar och en överblick över för-
samlingens olika delar. Det övergripande ansvaret innebär att speciella 
krav ligger på kyrkoherden att kunna hantera pluralism, krav som övriga 
anställda inte behöver ta ställning till i samma utsträckning. Kyrkoherden 
skall utifrån en arbetsledande position kunna hålla ihop församlingen och 
driva den framåt. Från gruppen av förtroendevalda har intervjuats ordfö-
randen och gruppledare. Från gruppen av anställda har intervjuats kyrko-
musiker, präster, församlingspedagoger och diakoner. Vid tre tillfällen har 
jag återkommit per telefon till någon av informanterna i Olaus Petri och 
bett dem förtydliga någonting i intervjun, detta har skett vid ett tillfälle i 
Södertälje-Tveta.123 I några fall har jag kompletterat materialet med en te-
lefonintervju med någon informant som inte sedan tidigare varit inräknad 
bland dessa.124 Det har inträffat fyra gånger i Olaus-Petri och en gång i Sö-
dertälje-Tveta. Det har inte varit en hel intervju, det har snarare varit ett 
förtydligande av en specifik fråga, där jag insett att informanten haft speci-
ella kunskaper eller åsikter. 

                                        
123 Dessa intervjuer är, vad gäller Olaus Petri församling benämnda: ”Kompletterande sam-
talsintervju OP (ett nummer)”. I Södertälje-Tveta församling är dessa intervjuer benämnda: 
”Kompletterande samtalsintervjuer S-T (ett nummer)”. Se Blåder, 2008.   
124 Dessa intervjuer är i Olaus Petri församling benämnda: ”Samtalsintervju OP 2: (ett num-
mer)”. I Södertälje-Tveta församling är dessa intervjuer benämnda: ”Samtalsintervju S-T 2: 
(ett nummer)”. Se Blåder, 2008.  
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Intervjustudiernas utförande 
 
Utifrån pilotstudierna konstruerades ett antal frågor. För att ”pröva” frå-
gorna utfördes två intervjuer med personer utan koppling till studieförsam-
lingarna. Den ena testpersonen var kyrkoherde, den andra var ordförande i 
ett kyrkoråd. Intervjufrågorna förstods i allt väsentligt så som jag hoppats. 
Efter någon smärre justering fastställdes de slutgiltiga frågorna.125  
 
Intervjuundersökningen utfördes under våren 2004 i såväl Olaus-Petri som 
Södertälje-Tveta. Alla, utom en intervju, utfördes i respektive församling. 
Varje informant har fått ca. femton frågor som har rört en specifika praktik. 
Frågorna har sedan kompletterats med frågor angående de andra praktiker 
informanten har inblick i. Tidsåtgången för varje intervju har varit ca två 
timmar. Liksom vid pilotstudierna har intervjuerna inte bandats, istället har 
jag fört anteckningar under intervjuns gång.126 Intervjuerna har skrivits rent 
och därefter skickats till informanten som då getts tillfälle att korrigera tex-
ten. Den text jag sedan fått i retur är den text jag har använt i mitt arbete. 
 

Deltagande observation 
 
Även deltagande observation har använts.127 Detta har gjorts vid ett flertal 
besök i församlingarna och har i varierande grad berört alla tre praktikerna. 
Observationerna har inte gjorts heltäckande för att införskaffa ny informa-
tion, de har snarare primärt gjorts för att söka förstå, tolka och komplettera 
det som är sagt genom intervjuerna eller återfinns i det skriftliga materialet.  
 

Tolkning och analys 
 
Hermeneutiskt grepp 
 
Tolkning och analys av materialet har skett ad hoc, dvs. ingen speciell, på 
förväg bestämd, teori har fått styra analysen i sin helhet.128 Snarare har ett 
                                        
125 Blåder, 2008, s. 251 ff. 
126 För ett vidare studium om intervjuer och intervjuteknik se t.ex. Kvale, 1996 eller  
Lantz, 1993.  
127 Se ex.: Bryman, 2001, s. 276 ff. eller Patel & Davidson, 1991, s. 87 ff. 
128 Enligt Steinar Kvale är analyser ad hoc de vanligaste vid kvalitativa analyser. Kvale, 1996, 
s. 184  
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flertal olika metoder använts och teorin har byggts ut efter hand som ny te-
ori har behövts för att förstå materialet.129 När det gäller förståelsen kan 
man göra en distinktion mellan analys och tolkning, där analysen snarast 
ser till hur ”systemet” är uppbyggt, den inre logiken i det som sägs, medan 
tolkningen snarare handlar om vad det betyder eller vilka konsekvenser det 
får.130 I mitt arbete går de båda begreppen till viss del i varandra. Ett grund-
läggande förhållningssätt för tolkningen har varit att uppgiften är att förstå 
som hermeneutisk.131  
 
När jag säger att tolkningen är att förstå som ett hermeneutiskt projekt vill 
jag bland annat ansluta mig till en förståelse av tolkningen som ett växel-
spel mellan tolkaren och materialet, där tolkningen inte kan lösgöras från 
tolkarens liv. I boken Den skapande läsaren uttrycker Björn Vikström det 
så: 
 

Gemensamt för dessa hermeneutiska skolbildningar är i varje fall 
en medvetenhet om att varje tolkning är förankrad i och beroende 
av uttolkarens livssituation. Tolkningen är med andra ord kontex-
tuellt färgad, dvs. beroende av den sociala, historiska och ideolo-
giska miljö som uttolkaren lever i. Den vi är, och den sociala mil-
jö vi lever i, påverkar oundvikligen vårt val av forskningsuppgift, 
material, infallsvinkel och tolkningsmetod/…/Med stöd av det 
föregående kan vi alltså konstatera att ingen tolkning sker förut-
sättningslöst.132   

 
Jag som tolkare är med andra ord indragen i tolkningsprocessen. Det är 
därför naturligt att ställa sig frågan vem jag är som tolkare, vilken förför-
ståelse har jag och vilken tradition står jag själv i?  
 
Efter flera års studier prästvigdes jag år 1994 i Strängnäs. Det var kulmen 
på en lång process som startade i tonåren. Under denna tid fanns jag med i 
såväl väckelse som katolska sammanhang utan att någonsin släppa min 
tillhörighet och samhörighet med Svenska kyrkan. Under studieåren stude-

                                        
129 Detta kan snarast betecknas som ett abduktivt förhållningssätt där en växling sker mellan 
teori och praktik. Se t.ex.: Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42 f. 
130 Wolcott, 1994, s. 9 ff. 
131  Det har skrivits en stor mängd litteratur om hermeneutik som behandlar problem och frå-
geställningar med relation till tolkning. Ett exempel på en bok skriven utifrån ett teologiskt 
perspektiv som ger en orientering och överblick av tolkningshistorien och som samtidigt är ett 
självständigt bidrag är Theological Hermeneutics av Werner Jeanrond. Jeanrond, 1991. 
132 Vikström, 2005, s. 21. 
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rade jag utomlands i flera omgångar: Centralamerika, Tyskland, Israel och 
Thailand. Retrospektivt tolkar jag det som att mitt intresse för andra religi-
oner, konfessioner och kulturer bottnar i den egna omvändelsen där jag var 
tvungen att översätta mitt ”gamla” liv i nya termer, dvs. det handlar om att 
förstå och kanske också hålla ihop olika tankesystem. Såväl under studieti-
den som under min tid som präst har intresset rört religionsteologiska, be-
frielseteologiska men också ekklesiologiska frågeställningar. Min kyrkliga 
bakgrund måste betraktas som liberal, men också formad av ett visst mått 
av liturgisk och sakramental högkyrklighet, signifikant för Strängnäs stift. 
Denna bakgrund har också medfört att jag har känt mig relativt hemma i de 
båda församlingar jag har studerat. Framförallt måste detta sägas om Olaus 
Petri på grund av min bakgrund i församlingen. Men även Södertälje-Tveta 
församling har på många sätt känts som en naturlig miljö för mig, där jag 
har känt igen drag av såväl katolsk- som väckelseretorik.   
 
Jag vill också ansluta till en hermeneutisk tradition genom att förstå tolk-
ningen i form av en hermeneutisk cirkel, eller spiral. Tolkningen sker då 
genom ett ständigt växelspel mellan del och helhet. Det inbegriper en före-
ställning av en helhet som sedan påverkas av delen som då omformulerar 
helheten och det hela sker på ett sätt som driver en förståelse framåt och 
djupare.133 Detta har påverkat avhandlingsprocessen genom att problem 
och frågor ständigt har utvecklats beroende på att projektet har fördju-
pats.134 Konkret har detta blivit tydligt i avhandlingen dels genom att följd-
frågor eller kompletterande frågor ändrar karaktär eller fördjupas efterhand 
i intervjuerna i och med att kunskapen om ett ämne blir större, dels finns 
det en tydlig spiralrörelse från den tunna till den täta frågan. I detta ligger 
också ett konstaterande av att beskrivningarna av församlingarna förändras 
under processens gång, dvs. lic. avhandlingens analys är inte konstant, den 
förändras och fördjupas under arbetet med avhandlingen. 
 
Analys av intervjuer  
 
Efter att materialinsamlingen slutförts hade ett relativt stort material ska-
pats, där huvudmaterialet består av 17 pilotintervjuer samt 20 intervjuer. 
Förutom detta finns ett material bestående av drygt 25 pärmar med blandat 
skriftligt material från de båda församlingarna. Dessutom finns anteck-
ningar från deltagande observation. 

                                        
133 Ödman, 1979, s. 78 ff. 
134 Hammersley & Atkinson, 1983, s. 205. 
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Som antytts skiljer sig dessa intervjuer från många andra intervjuer på två 
sätt, dels är intervjuerna inte upptagna på band, dels har informanterna fått 
tillfälle att läsa intervjuerna och också ändra i sina texter.135 Det främsta 
skälet att intervjuerna inte har bandats är tidsfaktorn. Att transkribera de 37 
intervjuerna, var och en på ungefär 2 timmar, var en omöjlighet med den 
tid som stod tillbuds. Samtidigt som bandade intervjuer är det vanligaste 
vid vetenskapliga intervjuer förekommer även intervjuer som bygger på att 
intervjuaren för anteckningar.136 Det kan till och med finnas fördelar med 
det sättet att hantera intervjuerna, koncentrationen ökar och det blir, på ett 
annat sätt, möjligt att ”höra” vad som är det centrala i det som informanten 
säger.137 För att öka validiteten har jag återkommande bett om förtydligan-
den och tillrättalägganden.   
 
Att låta informanterna korrekturläsa sina texter och vid korrekturläsningen 
även låta dem stryka och lägga till i texten har också det sin grund i viljan 
att öka validiteten. Misstag eller missuppfattningar kan på det sättet klaras 
upp. Samtidigt finns det också andra bevekelsegrunder. En intervjusitua-
tion innebär att informanten kan ”lockas” att ge uttryck för uppfattningar 
som inte tidigare är genomreflekterade eller stabilt grundade, dvs. det som 
vid intervjusituationen känns ”ofarligt” att säga kan, när det står på papper, 
uppfattas betydligt allvarligare.138 Min slutsats är att det finns en poäng, 
framförallt en etisk poäng, med att låta informanterna stryka det de upple-
ver blev sagt i stunden, men som upplevs som för hårt i skriftlig form, men 
också att lägga till sådant som blev ”glömt” vid intervjutillfället. Med detta 
förfaringssätt får också materialet den form jag eftersöker, dvs. de kor-
rekturlästa intervjuerna får formen av relativt genomreflekterade texter från 
informanternas sida.  
 
Trots erbjudandet att korrekturläsa intervjun och möjligheten att förändra 
texten har detta skett i mycket ringa och varsam omfattning. Intervjuerna 
som har kommit i retur och blivit korrekturlästa har i allt väsentligt enbart 
ändrats språkligt, dvs. till en bättre svenska. I ett par fall har korrigeringen 

                                        
135 Möjligheten att ändra i texten har enbart getts vid de egentliga intervjuerna, inte vid pilot-
intervjuerna. 
136 Ett exempel på en relativt nyligen framlagd avhandling där intervjuerna är utförda på ett 
liknande sätt är utförd av Charlotte Engel. Engel, 2006. Det går också att se likheter mellan 
detta sätt att föra anteckningar vid en intervjusituation och antropologernas upprättande av 
fältanteckningar som sedan ligger till grund för en text. Jfr. t.ex.: Emerson, Fretz & Shaw, 
1995. 
137 Kvale, 1996, s. 148. 
138 Se t.ex.: Kvale, 1996, eller Lantz, 1993, eller Bryman, 2001. 
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rört fakta, det kan då exempelvis röra sig om, av mig, missuppfattade årtal 
eller antal deltagare i grupper. I ett par fall har den korrigerade texten visat 
större förändringar, i något stycke, gentemot det som antecknades vid in-
tervjun. Detta har varit förändringar där informanten vid genomläsningen 
upplevde att de tidigare uttalandena var för hårda och ogenomtänkta och 
behövde mildras. I dessa två fall har det ändrade avsnittet inte tagits med 
som citat i någon form.    
 
Det första steget vid analysen har varit att vid upprepade tillfällen läsa in-
tervjutexterna som de har upptecknats, detta upprepades så pass många 
gånger att jag efterhand fick en god kännedom av texternas struktur och 
innehåll. Därefter har intervjuer (dock inte pilotintervjuerna) strukturerats 
utifrån några olika kategorier. Först har materialet strukturerats utifrån de 
tre praktikerna: kyrkoråd, huvudgudstjänst, familjecentral – Arken/Öppna 
kyrkan. Därigenom har ett material skapats som ger en god inblick i infor-
manternas samlade bild av de tre praktikerna. Därefter har materialet struk-
turerats vidare så att varje praktik har ordnats utifrån de fem analysdimen-
sioner som Don S. Browning argumenterar för bör täckas in av en tät be-
skrivning för att det praktiska tänkandet skall kunna synliggöras, dvs. vi-
sion, förpliktelse, behov, omvärld och relation. Undantaget har varit vi-
sionsdimensionen där jag inte har gjort någon uppdelning mellan de tre 
praktikerna. Anledningen är att det visade sig, när jag började analysen, att 
det var praktiskt taget omöjligt att skriva skilda texter om de olika prakti-
kerna, dvs. visionen såg i allt väsentligt likadan ut oavsett vilken praktiken 
var. Detta har inneburit att det som från början har varit en stor och tung 
textmassa har ordnats på ett sådant sätt att det enkelt går att se vad som 
kommer fram i intervjuerna om t.ex. vilka förpliktelser informanterna för-
knippar med huvudgudstjänsten osv.  
 
Därefter gjordes en genomgång av det insamlade skriftliga materialet. Ma-
terialet har varit för omfattande för att studeras noggrant i sin helhet, istäl-
let har en mängd stickprov gjorts i texten utifrån vad som troligen skulle 
kunna vara intressant att studera utifrån avhandlingens syfte. Några centra-
la texter har närlästs, t.ex. församlingsinstruktioner, budget, verksamhets-
berättelser, ämbetsberättelser och visitationsprotokoll. Materialet har struk-
turerats på samma sätt som intervjuerna. Utifrån de nya strukturerna på in-
tervjuer och insamlat material samt efter genomgång av intervjuerna till pi-
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lotstudierna och anteckningarna till den deltagande observationen har se-
dan de täta beskrivningarna gjorts.139  
 
För att vidare strukturera de täta beskrivningarna och se mönster i dem ut-
vecklar jag en egen användning av begreppet praktiskt tänkande där jag ser 
det som ett begrepp som tar sig uttryck på tre olika nivåer. Den första ni-
vån är de olika bilder av församlingen som möter i talet om, och som syn-
liggörs genom de enskilda intervjuerna. Här resonerar olika informanter ut-
ifrån sina respektive perspektiv kring hur de upplever identitet och plura-
lism i relation till den kristna tron, till kyrkan och till etiska dimensioner. 
Jag benämner denna nivå: individuellt praktiskt tänkande. 
 
I uppbyggandet av den andra nivån av det praktiska tänkandet tar jag hjälp 
av Johan Asplund140 och hans tankar kring tankefigurer.141 I boken Teorier 
om framtiden beskriver Asplund hur han menar att tankefiguren är en mel-
lannivå mellan (utifrån en marxistisk förståelse av världen) bas och över-
byggnad. Överbyggnaden blir i hans resonemang diskurserna (i min be-
greppsvärld ”talet om”), medan tankefiguren är den bild eller det mönster 
vilken diskursen tar sin utgångspunkt i. 
 

Två diskurser är – hur olika de än kan förefalla – varianter av en 
och samma diskurs, om de återgår på identiska tankefigurer. 
Omvänt är två diskurser – hur lika de än kan förefalla – själv-
ständiga eller inbördes obesläktade, om de återgår på vitt skilda 
tankefigurer. 

 
En grundläggande heuristisk tes blir sålunda: För varje diskurs 
måste man försöka fastställa, vilken eller vilka tankefigurer den 
återgår på; först härefter är diskursens innebörd preliminärt klar-

                                        
139 De intervjucitat som förekommer i avhandlingen eller boken Två församlingars praktiska 
tänkande om identitet och pluralism, (Blåder, 2008) och som utgörs av blockcitat är hämtade 
från intervjuer där informanten getts möjlighet till korrigering, dvs. från de egentliga intervju-
erna. Pilotstudiens intervjuer citeras också men då i brödtexten och inte som blockcitat.   
140 Johan Asplund har tidigare varit professor i socialpsykologi i Köpenhamn och har även va-
rit verksam vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. För en sammanfattande 
diskussion av Asplunds skrifter se Eriksson, 2005, s. 284-291. 
141 Jfr. t.ex. hur Carl Axel Aurelius använder begreppet tankefigurer i anslutning till Asplund 
för att beskriva de självklara mönster som förekommer i ett givet samhälle. Aurelius, 1994, s. 
10 ff. 
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lagd/…/Jag använder alltså uttrycket ”diskurs” därför att jag be-
traktar diskurserna som diskurser över tankefigurer.142    

 
När Asplund skall förklara begreppet tankefigur gör han det genom att ge 
två ledord, det första är komplexitet143 och det andra är tröghet.144 Med 
komplexiteten vill Asplund visa att tankefigurer är sammansatta och inte 
självklart entydiga. Hans exempel är tankefiguren barn(dom) vilket är för-
knippat såväl med vekhet, sårbarhet och oskuld som med dristighet, försig-
kommenhet och oregerlighet. Trögheten står i Asplunds beskrivning för att 
en tankefigur, aldrig som en diskurs kan vara en punktuell händelse, med 
en snabb början och ett lika hastigt slut. Tankefiguren är alltid utdragen i 
tid.  
 
Det jag tar fasta på i Asplunds resonemang är inte hela hans teori, utan sna-
rast hans tankar kring diskurs och tankefigur, dvs. hans resonemang kring 
att diskurser – i mitt fall talen om församlingens identitet i relation till in-
neboende och omgivande pluralism – faller tillbaka på en mer grund-
läggande tankefigur. Att ta utgångspunkten i Asplunds tankar gör det möj-
ligt för mig att upptäcka ett fåtal tankefigurer eller mönster när det gäller 
att tolka olikheter och bilder av hur olikheterna skall hanteras. Jag kallar 
detta för: tankefigurernas praktiska tänkande. 
 
På den tredje nivån hanterar en församling att den rymmer olika tankefigu-
rers praktiska tänkande, vilka hanterar pluralism, dvs. hur argumenterar 
och handlar en församling för att kunna hantera att man inom sig rymmer 
skilda tankefigurer om vad olikheter är och om hur olikheter skall hante-
ras? Jag kallar denna tredje nivå för: församlingens praktiska tänkande. 
 
Genom detta förfaringssätt är det möjligt att låta de tunna beskrivningarna 
utvecklas till täta beskrivningar av församlingarna och genom att strukture-
ra de täta beskrivningarna utifrån det praktiska tänkandets tre nivåer är det 
också möjligt att formulera en tät fråga utifrån materialet. Frågan kan se-
dan diskuteras och fördjupas genom historiska och systematiska analyser.  
 

                                        
142 Asplund, 1979, s. 150. 
143 Asplund, 1979, s. 163 ff.  
144 Asplund, 1979, s. 162 f. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Varje studie av det här slaget inbegriper en mängd etiska överväganden. 
Vissa av dem är det möjligt att ta ställning till på förhand, innan studien 
påbörjas. Andra uppkommer under studiens gång och måste lösas fortlö-
pande. Grundläggande för studiens etiska principer har varit intentionen att 
följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.145 Vetenskapsrådet nämner där, vad man 
kallar, fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Den första kontakten med församlingarna har tagits med kyrkoherdarna 
som efter att ha rådfrågat respektive kyrkoråd återkommit med besked. I 
Olaus Petri församling inbjöds jag att medverka dels vid ett kyrkoråds-
sammanträde för att informera om projektet, dels inbjöds jag att medverka 
vid en personalsamling. Vid båda tillfällena ställde sig såväl förtroendeval-
da som anställda positiva till att församlingen medverkade i undersökning-
en. I Södertälje-Tveta församling inbjöds jag att medverka vid ett kyrko-
rådssammanträde för att berätta om projektet. Kyrkoherden ville själv in-
formera och fråga personalen om deras vilja att ställa upp i studien. Kyr-
koherden meddelade mig sedan att personalen gärna ställde upp.  
 
Det går att ifrågasätta möjligheten för en enskild person att kunna tacka nej 
till att delta i studien utan att detta skulle bli allmänt känt av kollegor eller 
chefer. Jag har därför, förutom vid den allmänna informationen för förtro-
endevalda och personal, vid första kontakten till varje enskild intervju gått 
igenom premisserna för medverkan, så långt de har kunnat vara kända för 
mig. Jag har då informerat om studiens syfte, intresse, anonymitet och ock-
så tryckt på informanternas frivilliga medverkan. Därigenom har jag sökt 
att tillgodose såväl informationskravet som samtyckeskravet.  
 
Konfidentialitetskravet är näst intill omöjligt att uppnå i en liten undersök-
ningsmiljö. Vid informationen har alla informanter fått veta att allting blir 
avidentifierat, så till vida att namnen på informanterna ersätts med koder. 
Samtidigt har jag också varit noga med att säga att i en liten miljö där 
människor arbetar nära varandra blir det inte svårt för kollegorna att kunna 
identifiera vissa uttalanden och koppla dem till specifika personer. 

                                        
145 Dessa finns att tillgå på Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se (070603). Jfr. även Peters-
son, 1994, s. 95 ff. eller Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005. 
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Två personer i varje församling är inte anonyma, kyrkoherden och kyrko-
rådets ordförande. Intervjuerna med dem är visserligen, även de, kodade 
men eftersom det är nyckelposter i församlingen med erfarenheter som 
bara hör till befattningarna och eftersom det enbart finns en kyrkoherde 
och en ordförande i kyrkorådet i varje församling så är intervjuerna med 
dem lätta att urskilja och därför i praktiken helt öppna. Även detta har jag 
informerat om vid intervjuernas början.  
 
Till konfidentialitetskravet går det också att koppla frågan om församling-
arnas anonymitet, som har diskuterats vid upprepade seminarietillfällen. 
Slutligen har jag valt att låta församlingarnas namn vara tillgängliga. An-
ledningen är att det är en poäng för projektet att kunna beskriva den kon-
text församlingen befinner sig i på ett så ingående sätt att det går att se hur 
församlingen lever i samklang med och i relation till det omgivande sam-
hället. Konsekvensen är att det för personer med kännedom om Svenska 
kyrkan inte skulle bereda någon större svårighet att kunna peka ut försam-
lingen på ett ”ungefär”, dvs. det skulle gå att säga att det borde vara någon 
av kanske en handfull församlingar. Eftersom det för insatta personer är 
möjligt att utan svårigheter sluta sig till att det måste vara en av ett fåtal 
församlingar och min vilja är att inte låta rykten och gissningar florera väl-
jer jag att låta församlingarnas namn vara tillgängliga.     
 
Vid presentationen av undersökningens förutsättningar har även nyttjande-
kravet berörts, dvs. det faktum att de olika insamlade data undersökningen 
bygger på endast kommer att användas för denna forsknings ändamål, dvs. 
uppgifter kan inte utlånas eller användas för icke-vetenskapliga syften. 
 
Ytterligare en fråga med etisk relevans handlar om hur en studie kan skri-
vas utan att de berörda församlingarna upplever sig vara utlämnade. Som 
berörts tidigare har det redan från projektets början diskuterats hur många 
församlingar undersökningen skulle omfatta. En viktig anledning till att 
den berör två församlingar och inte en har sin grund i viljan att förmedla att 
de svårigheter som upptäcks inte bara synliggörs i en församling utan i 
båda. Det som skiljer dem åt är hur de hanterar det gemensamma proble-
met. Utgångspunkten för studien har varit att peka på ett mer generellt pro-
blem, inte att peka ut två församlingars svårigheter. Under studiens gång 
har det visat sig att församlingarna, trots detta, till viss del upplever sig 
själva som utpekade och att andra läsare lätt förlägger de diskuterade frå-
gorna till just de två församlingarna, istället för att se dem som exempel på 
hur generella frågor hanteras i ett par specifika församlingar. För att för-
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svåra för en sådan tolkning som pekar ut de två undersökta församlingarna 
som speciella har jag bland annat, genom att använda två internationella 
exempel, sökt visa att samma frågor och problem som de undersökta för-
samlingarna brottas med, kämpar man med i såväl andra länder som andra 
konfessioner. I en fördjupning av problemet har jag också använt mig av 
Dietrich Bonhoeffer som pekar på att frågorna berör generella frågor kring 
att vara kyrka.    
 
Jag menar också att det är viktigt att poängtera att det som syns i beskriv-
ningen av det praktiska tänkandet i församlingarna inte handlar om att ge 
en bild av styrkor och svagheter, kritik eller positiva omdömen och inte 
heller av maktförhållanden i församlingarna i en kvantitativ bemärkelse, 
dvs.  undersökningen gör inte anspråk på att redogöra för hur många som 
tycker en viss sak, inte heller gör den, till exempel, anspråk på att redogöra 
för om kritik eller frågor är relevanta. Det undersökningen synliggör ge-
nom att beskriva det praktiska tänkandet handlar istället om hur försam-
lingen löser inre meningsskiljaktigheter, hur man konstruerar gemenskaper 
och hur man resonerar kring dessa och liknande frågor, dvs. det handlar om 
hur man upptäcker att man resonerar på olika sätt kring gemenskap och 
mångfald och hur man försöker hantera att man ofta misslyckas med att 
upprätta en gemenskap byggd på mångfald. 
 

SAMMANFATTNING AV DEN EMPIRISKA 
STUDIEN I OLAUS PETRI 
 

ÖREBRO 
 
Örebro kommun har 125 000 invånare.146 Örebro stad är residensstad och 
där finns universitetssjukhus och universitet. I universitetets närhet ligger 
Örebro teologiska högskola som bedriver teologisk undervisning på grund-

                                        
146 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 27-29. 
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nivå. Inget enskilt företag är tongivande, den ekonomiska kärnverksamhe-
ten är spridd över en mängd mindre och medelstora företag med skiftande 
verksamhetsområden. Andelen örebroare med invandrarbakgrund var 16 % 
år 2004, samma år var antalet arbetslösa och personer i arbetsmarknads-
åtgärder 11 %.  
 
Örebro ligger i en skärningspunkt mellan de gamla vägarna. Pilgrimsleden 
mot Trondheim, vägen mellan Östergötland och Dalarna samt Eriksgatan, 
alla drog de fram vid det vadställe över Svartån som kom att få namnet 
Örebro. Under 1200-talet bekräftade Birger Jarl det avtal kung Knut Eriks-
son redan 100 år tidigare hade ingått med de Lübska handelsmännen och 
som innebar att tullar och avgifter avskaffades. Följden blev att grupper av 
tyska handelsmän kom till Sverige. Grupper som så småningom blev infly-
telserika. Örebro anlades som handelsplats enligt tyskt mönster med torg, 
kyrka och rådhus samt lägre trähusbebyggelse runtomkring. Framförallt 
var det järnet från Bergslagen som fick en framträdande roll i handeln. 
Med tiden avstannade utvecklingen. Strider om och kring fästningen, Öre-
brohus, och konkurrens i handeln med järn från såväl Stockholm som Ar-
boga, Köping och Västerås bidrog till detta. 
 
Situationen ändrades inte förrän Hertig Karl tillträdde. Han renoverade 
Örebrohus till ett renässansslott och Örebro fick ensamrätt på järnhandel i 
regionen. Uppgången blev inte långvarig. Från mitten av 1600-talet fick 
Örebro konkurrens från flera nya stadsbildningar. Under de efterföljande 
200 åren hände inget dramatiskt. Handeln med järn kom att både öka och 
minska. Likaså kom sjötrafikens betydelse att gå både upp och ned. Den 
egentliga vändpunkten i utvecklingen kom i samband med en katastrof. I 
mars 1854 startade en brand och praktiskt taget hela den centrala delen av 
Örebro brann ner. Inom ett knappt dygn var 92 gårdar borta och en fjärde-
del av befolkningen var hemlös. Det som kan betecknas som tur i oturen 
var att branden kommit i en ekonomisk högkonjunktur, framförallt baserad 
på den ökade järnexporten i samband med Krimkriget. Örebro kunde där-
för byggas upp igen, men nu med en modern stadsplanering. Men det 
krävdes ytterligare en faktor för att det skulle vara möjligt, nämligen sänk-
ningen av Hjälmaren vilket skedde under åren 1878-1887. Nu gavs möjlig-
het att bygga på de tidigare sanka markerna nedanför den ås där Örebro 
låg. Stora stenhus vid raka och breda gator tog plats där det tidigare legat 
trähus enligt en medeltida planering.   
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Örebro blev en industristad där skoindustrier och kexfabrik var några av de 
industrier som kom att växa upp och få en stor betydelse. Kommunikatio-
nerna förbättrades genom att järnvägen drogs fram och arbetstillfällena 
ökades när SJ förlade sina lokverkstäder dit. Inte bara ekonomiskt blev 
Örebro en centralort. Vid mitten av 1800-talet framträdde olika religiösa 
separatistiska rörelser i Närke. Till Örebro kom bland annat den av Rose-
nius påverkade P. J. Heijdenberg. År 1854 reste han till Hamburg för att 
döpas. Väl hemkommen startade han Örebro baptistförsamling. Efter kon-
ventikelplakatens upphävande 1856 växte väckelserörelsens kyrkor fram i 
en snabb takt. Örebro har sedan dess, jämte Jönköping, varit en av landets 
främsta ”läsarstäder” och en av huvudplatserna för baptismen. Detta för-
hållande kan fortfarande sägas gälla i Örebro där frikyrkorörelsen även 
idag är markant. Folkmängden ökade snabbt. Från 1850 till 1950 skedde en 
tiodubbling av befolkningen. Under 1960-talet och 1970-talet ökade kon-
kurrensen mot Örebros traditionella industrier och man var tvungen att fin-
na nya vägar. Örebro av idag är en skol-, universitets- och tjänstemanna-
stad med små och medelstora industrier.  
 

OLAUS PETRI FÖRSAMLING 
 
Olaus Petri församling är en av sex innerstadsförsamlingar i Örebro.147 Den 
ingår i en ekonomisk samfällighet tillsammans med dessa församlingar 
samt Edsbergs pastorat. Det är Örebro Nikolai som är centrumförsamling 
med placering vid Stortorget. Olaus Petri kyrka ligger längs samma hu-
vudgata som Nikolai men längre norrut. År 2002 hade Olaus Petri 19463 
innevånare med 16001 kyrkotillhöriga. Man har en kyrka och ett försam-
lingshem där större delen av arbetet är samlat. Det finns också en lokal 
som går under namnet ”Ringstorpsgården”, där det framförallt bedrivs oli-
ka typer av barnverksamhet. År 2003 var antalet anställda 22 personer. Av 
dessa hade fem sin främsta tjänstgöring på sjukhuskyrkan. Den territoriella 
församlingen består i hög utsträckning av äldre bebyggelse, framför allt av 
flerfamiljshus, men också av villaområden. Inom församlingens gränser 
ligger också ett antal större institutioner t.ex. polishuset, SCB och universi-
tetssjukhuset samt det nu nedlagda regementet I3.  
 
                                        
147 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 29-32. 
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Under slutet av 1800-talet började man diskutera bygget av en ny kyrka i 
Örebro. Den 22 december 1912 invigdes den av biskop U. L. Ullman. Kyr-
kan hörde då till Nikolai pastorat. Egen församling blev Olaus Petri först 
1921. Fram till mitten av 1970-talet hade Olaus Petri en relativt lågkyrklig 
profil, men då började en period med större profilering. År 1975 blev Karl-
Erik Garlöv kyrkoherde och där förblev han till sin pensionering 1999. 
Garlöv arbetade främst med den liturgiska medvetenheten. Han beskriver 
sig själv som influerad av anglikanska kyrkan. Det berättas till exempel, att 
en präst sade till Garlöv vid dennes installation som kyrkoherde att ”Idag 
var det bara Union Jack, som saknades.” Med Garlöv fick församlingen en 
kyrkoherde som hade goda ekumeniska kontakter, han hade också ett 
mycket gott rykte i de olika kyrkorna i Örebro. Någon frikyrkomedlem har 
beskrivit honom som om han har en högkyrklig hjärna och ett frikyrkligt 
hjärta. Under Garlövs tid har bl.a. det sedan gammalt starka musiklivet i 
församlingen förstärkts ännu mycket mer och gudstjänsterna hittat sin 
form.  
 
1999 fick församlingen ny kyrkoherde i Lars B. Stenström. Han kom från 
posten som chefredaktör på Kyrkans tidning, men hade sedan gammalt 
kontakter med Örebro, bl.a. som kyrkoherde i Längbro församling. Även 
han har en liturgiskt högkyrklig ådra, kompletterad med en metodistisk 
bakgrund och engagemang i 68-rörelsen. Man skulle kunna säga att det den 
nuvarande kyrkoherden fått att förvalta är ett sammanhållet arv av ungkyr-
korörelse, teologi och liturgi. 
 

Tre praktiker i Olaus Petri församling  
 
Kyrkorådet 
 
Antalet ledamöter i Olaus Petri kyrkoråd är tretton inklusive kyrkoher-
den.148 Dessutom finns det sex suppleanter. Vid det senaste valet år 2002 
fördelades mandaten med fyra mandat till det borgerliga blocket, fyra 
mandat till det socialdemokratiska blocket och fyra mandat till POSK. 
Ordförande blev en representant för POSK. Den tidigare ordföranden var 
knuten till det socialdemokratiska blocket och avgick från sin post som 
ordförande i kyrkorådet när han istället blev ordförande i kyrkonämnden, 
men han sitter kvar som ledamot i kyrkorådet. Kyrkorådet träffas i försam-

                                        
148 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 33. 
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lingshemmet en gång i månaden och varje sammanträde tar en till två tim-
mar. Det finns också ett beredningsutskott (BU). Beredningsutskottet har 
fyra ledamöter förutom kyrkoherden, de träffas en gång i månaden.  
 
Huvudgudstjänsten 
 
Huvudgudstjänsten i Olaus Petri hade från början en lågkyrklig prägel.149 
Anledningarna till att den radikala kursändringen under Garlövs tid över-
huvudtaget var möjlig kan troligtvis sökas i en svag kärnförsamling, men 
också i en långtgående sekularisering samt att rädslan för katolicismen var 
nedtonad, menar en informant. Församlingens förre kyrkoherde, Garlöv, 
säger istället att det nog berodde på att det handlade om en mjuk form av 
högkyrklighet och att församlingen smittades av glädjen i den. Att försam-
lingen fick en ny kyrkoherde mot slutet av 90-talet har inte medfört några 
stora förändringar på den sedan lång tid inslagna vägen. En informant sä-
ger att Lars B. Stenström inte har sett som sin uppgift att gå in och riva 
ned, utan att sakta bygga vidare på det som redan finns. Den högkyrkliga 
profilen på huvudgudstjänsten har kanske snarare stärkts under senare tid 
då två prästtjänster har tillsatts 2004. Båda tjänsterna har tillsatts med man-
liga präster med teologisk bakgrund i den högkyrkliga rörelsen.  
 
Huvudgudstjänsten i Olaus Petri firas klockan tio. Då har de som är in-
blandade i gudstjänsten redan varit där mellan en halv och en timme för att 
ställa i ordning. Den mer konkreta planeringen för en specifik gudstjänst 
görs på onsdagen tio dagar före gudstjänsten. Då träffas tjänstgörande präs-
ter och musiker för att samtala om psalmval m.m. Ytterligare medverkan 
av körer och eventuell annan musik planeras av musikerna ett år i taget. 
Vid varje gudstjänst medverkar normalt två präster, den ena är predikant 
och den andra är celebrant. Andra personer som deltar är medlemmar ur 
kors- och ljusgruppen, personer från textläsar- och förbönsgrupp samt 
kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. Grupperna har även egna träffar då man 
diskuterar frågor av vikt för gruppen. De gör också en långtidsplanering så 
att alla vet vem eller vilka som skall tjänstgöra vid en viss gudstjänst. 
Dessutom är en grupp som arbetar med kyrkkaffet engagerad. Kyrkkaffe är 
det varje söndag i församlingshemmet och det sköts helt av frivilliga. 
 
Besökare hälsas välkomna av kyrkvärdar eller gudstjänstvärdar. Då får 
man psalmbok och agenda. Ny agenda trycks upp för varje söndag för att 

                                        
149 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 33-36. 
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hjälpa dem som inte är riktigt vana vid gudstjänstens utformning. Före 
gudstjänsten spelar ofta organisten 15 minuter på orgel. Gudstjänsten bör-
jar med procession från den bakre sakristian och processionen går sedan 
mittgången fram mot altaret. Prästerna är ibland klädda i anglikanska 
mässkläder vid gudstjänsten. Det finns ett högaltare i kyrkan, men oftast är 
det ett fristående altare som ställs fram i mellankoret som används. Även 
när prästerna är placerade vid högaltaret används ett litet altare som står 
framför det stora altaret, eftersom man aldrig firar mässa ad orientem. Av 
rent praktiska skäl används sällan högaltaret vid kyrkans stora högtidsda-
gar. Då är mellankoret oftast fullt med körsångare eller av musiker vilket 
omöjliggör högaltarets användning. Vid dessa tillfällen används ofta också 
olika stationer vid nattvarden, detta innebär att det är gående kommunion 
på flera ställen i kyrkan. Gudstjänsten leds från en sedilja placerad vid si-
dan av altaret. Själva altaret används inte förrän vid offertoriet. Man försö-
ker pressa ned tiden och vill inte gärna att gudstjänsten skall ta mer än en 
timme. Efter gudstjänsten välkomnas alla till kyrkkaffet i församlings-
hemmet, som primärt är tänkt som en social mötesplats och inte i så stor 
utsträckning en plats för information eller annan verksamhet. 
 
Förutom högmässor firas det två till tre gånger per termin familjemässor 
som huvudgudstjänst. Familjemässorna har genom åren sett ut på något 
olika sätt beroende på anställd personal och beroende på vilka olika barn- 
och ungdomsgrupper som för tillfället har varit aktiva. De har haft som mål 
att tala till barn och familjer på ett sådant sätt att de skall kunna känna sig 
hemma och det skall beredas plats för frågor och tankar på enklare nivå. 
Även familjegudstjänsterna har sedan lång tid firats som nattvardsguds-
tjänst. Beroende på vilka förutsättningar som varit har familjemässorna of-
tast haft en enklare musik och barn och ungdomar har getts en mer fram-
trädande roll i gudstjänsterna som kors- och ljusbärare, textläsare eller kan-
ske framfört ett drama. Gudstjänsterna planeras, liksom övriga gudstjäns-
ter, tio dagar i förväg och vid planeringen är präst, musiker och barnledare 
med.   
 
Familjecentralen  
 
Som de flesta församlingar inom Svenska kyrkan har församlingen ett ar-
bete bland barn och ungdomar.150 Arbetet har genom åren sett ut på olika 
sätt. Ibland har tonvikten legat på de yngre barnen, ibland på de lite äldre, 

                                        
150 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 36-41. 
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beroende på personaltillgång och befolkningsstruktur, men kanske fram-
förallt beroende på kyrkliga ”trender” inom barnverksamheten. Ett av de 
sätt som man har arbetat på har varit genom en ”öppen förskola”. Det har 
fungerat som en plats i församlingen dit föräldrar, far- eller morföräldrar, 
dagmammor eller andra har kunnat komma med sina barn vid vissa tillfäl-
len under veckan för att under ”enkla” former träffa andra föräldrar och 
barn. Det har fått en roll som en social mötesplats för familjer, men också 
varit en möjlighet för församlingens personal att knyta personliga kontak-
ter, som kan vara viktiga i sig, men också kunnat möjliggöra en inslussning 
i församlingens arbete.  
 
1988 tog kommunen kontakt med församlingen för att diskutera möjlighe-
terna att kommun och församling gemensamt skulle kunna driva en öppen 
förskola i församlingens lokaler. Ett gemensamt arbete startade, utveckla-
des och fortgick under 10 år. I slutet på 1990-talet ville Örebro kommun 
dra sig ur samarbetet. Skälen var primärt ekonomiska, men det fanns också 
de inom kommunen som ifrågasatte lämpligheten av att kommunen arbeta-
de tillsammans med en församling inom Svenska kyrkan. Ur de samtal och 
diskussioner som situationen förde med sig föddes idén till familjecentra-
len. Den för kyrkan och kommunen gemensamma bärande idén är att:  
 

/…/genom samverkan mellan olika samhällsinstitutioner och 
Svenska kyrkan erbjuda föräldrar och barn en mötesplats för eget 
växande och utbyte. Genom samarbete ska barn och föräldrar på 
ett och samma ställe enklare kunna tillgodogöra sig några av de 
tjänster samhället och kyrkan kan erbjuda. Det handlar då om 
BVC och mödravård, om socialtjänst och barngrupper. 

 
Inom såväl Olaus Petri församling som kommunen gjordes utredningar om 
hur projektet skulle kunna genomföras. I en skrivelse från kyrkoherde och 
församlingspedagog redogör man för Olaus Petri församlings förutsätt-
ningar i samarbetet. Utgångspunkten tar man i de fyra aspekter på uppgif-
ten som församlingen har enligt kyrkoordningen dvs. fira gudstjänst, be-
driva undervisning samt utöva diakoni och mission. I skrivelsen menar 
man att öppna förskolan tidigare på många sätt har haft en roll inom flera 
av dessa områden: 
 

Öppna förskolan har bidragit till att församlingen har ett brett 
kontaktnät med familjer inom församlingens gränser. Samtidigt 
ger detta breda kontaktnät en god förutsättning när församlingen 
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erbjuder dop och dopundervisning, men fungerar även som bas 
för olika former av gudstjänster, exempelvis familjegudstjänster 
och vardagsgudstjänster. 

 
Denna kontaktskapande inriktning, menar församlingen att man även fort-
sättningsvis kommer att kunna bygga vidare på. Den mer sociala inriktning 
familjecentralen kommer att få stämmer också väl överens med försam-
lingens tidigare tankar kring sitt diakonala arbete, säger man vidare. 
 
Arbetet påbörjades och fortgick som ett samarbete mellan församling, 
kommun och landsting fram till årsskiftet 04/05, då kommunen drog sig ur. 
Den av kommunen bekostade tjänsten utgjordes mellan 1988 och familje-
centralens invigning 2001 av en förskollärartjänst på 50 %. Tjänsten för-
ändrades när familjecentralen startade, till att bli en halvtids socionom-
tjänst. Den övriga personalsituationen vid familjecentralen har växlat nå-
got. I stort kan personalsituationen beskrivas med att det har funnits en för-
samlingspedagog på heltid, en fritidsledare 10 timmar per vecka och en lö-
nebidragstjänst 10 timmar per vecka. Det har också deltagit volontärer och 
frivilliga. De frivilliga har framförallt utgjorts av besökare på familjecen-
tralen, som efterhand har sökt delaktighet på ett mer konkret sätt. Sedan 
2002 finns också en 75 % projekttjänst för ett ”pappaprojekt”. 
 
Verksamheten vid familjecentralen beskrivs av de anställda som ett hjul, 
där navet är öppna förskolan. Det är en öppen verksamhet tre gånger per 
vecka. Församlingen ser det som en möjlig mötesplats för föräldrar och 
barn. Här kan man träffa andra föräldrar, dricka kaffe eller delta i någon av 
de mer riktade grupperna. Vilka dessa grupper är, har växlat något under 
åren, men man kan i stort säga att de utgörs av babysång, 4-5 års grupp, 
familjegympa, ”klapp och klang” och liknande. 
 
En eker ut från detta nav blir sedan t.ex. pappaprojektet. Pappaprojektet el-
ler ”pappis” är ett projekt som syftar till att stärka papparollen. Detta har 
gjorts genom en manligt ledd öppen förskola, två gånger per vecka enbart 
för pappor med barn. Det har också inneburit manlig medverkan vid vissa 
tillfällen på den reguljära öppna förskolan. Även pappagrupper vid SFI 
(Svenska för invandrare), samt caféföredrag och också filmvisningar i stu-
diefrämjandets lokaler har ingått här.   
 
En annan eker är BVC. Personal från BVC kommer till familjecentralen en 
gång per vecka, då finns möjlighet att väga och mäta barnet. Personalen 
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från BVC tar också med sig sina föräldragrupper till familjecentralen för 
att därigenom skapa kontakt mellan familjecentral och föräldrar och på så 
sätt underlätta för ett framtida möte. Även MVC tar med sig sina föräldra-
grupper till familjecentralen. Det finns också kontakter mellan familjecen-
tralen och olika stödteam som finns i närheten. 
 
En tredje eker är relationsgrupper. Grupperna, där par som vill jobba med 
sin relation deltar, leds av en pedagog och en diakon. Målgruppen är inte 
primärt par med stora problem i sina förhållanden, snarare är det för de par 
som inser vilka svårigheter deras äktenskap kan stå inför om de inte börjar 
arbeta med förhållandet i tid. 
 
Ytterligare ekrar är en föreläsningsserie bestående av två föreläsningar per 
termin. Det finns även föräldrabio några gånger per termin. Där visas fil-
mer som på olika sätt anknyter till relationer mellan människor. Familje-
centralen ordnar också ett familjeläger under sommaren under några dygn. 
Lägret görs till ett starkt reducerat pris för att så många som möjligt skall 
ges tillfälle att vara med.  
  

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I 
PRAKTIKERNA 
 

Sammanfattning av ”talet om” med relation till 
kyrkorådet 
 
Genom hela studien av Olaus Petri synliggörs olika förhållningssätt i talet 
om identitet och pluralism.151 Ett av förhållningssätten är tydligt i försam-
lingsinstruktionen. Där presenteras och tecknas bilden av en församling 
som är till för alla och som låter pluralismen i samhället komma försam-
lingen till godo och berikar den. Gudstjänsten är det centrala begreppet 
som de övriga tre aspekterna på församlingens uppgift, undervisning, dia-
koni och mission samlas kring. Alla fyra aspekterna presenteras på ett så-

                                        
151 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 116-121. 
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dant sätt att viljan till ömsesidighet, öppenhet och dialog lyfts fram som 
centrala.  
 
Men även andra förhållningssätt till mångfald kommer fram i studien. Ett 
pekar t.ex. mot att den öppenhet som uttrycks i exempelvis församlingsin-
struktionen främst ligger på ett retoriskt plan och inte är förankrat i försam-
lingens verklighet. Istället för öppenhet och dialog menar man att Olaus 
Petri framförallt har ett mer kärnförsamlingscentrerat förhållningssätt. 
Några informanter menar att det, bland annat, kommer till uttryck genom 
att församlingsmedlemmar utanför kärnförsamlingen inte i tillräcklig om-
fattning frågas efter när det gäller inriktningen på församlingens arbete.  
 
Några informanter menar att trots ett stort och skiftande utåtriktat arbete, 
verkar församlingen på ett mer grundläggande plan i praktiken leva efter 
en mer snäv tolkning av sin slogan ”hemma i Olaus Petri”, en slogan som 
skulle kunna tolkas som, alla är välkomna, bara ni är ungefär som vi. För-
samlingen har hittat en mycket framgångsrik inriktning och många åsikter 
och många människor ryms i detta koncept, men de som inte ryms, får fin-
na sig i att söka sig till andra församlingar, som har andra inriktningar. In-
formanterna menar, med andra ord, att det är den relativa slutenheten som 
karakteriserar församlingen och inte öppenheten.  
 
Jämsides med dessa två förhållningssätt eller bilder av församlingsvisio-
nen, lever ytterligare en bild. Men denna bild kanske snarast kan ses som 
en kommentar av vissa personer till den uppfattning som säger att försam-
lingen är centrerad kring en kärna där mångfalden inte får plats. Bilden be-
skriver en församling som har en hög tanke om sig själv, men inte riktigt 
orkar med det som är ”olikt”. Församlingen ser pluralismen som ett hot 
och inte som en tillgång, menar några, och man har inte heller viljan att ar-
beta med den pluralism som finns. Eller som en person uttryckte det; Olaus 
Petri är en församling som vill ha en ständig påskdag, men ingen långfre-
dag. Det finns, med andra ord, en spänning i församlingen mellan visioner 
som pekar mot en relativ öppenhet och de som pekar mot en relativ sluten-
het. 
 
De olika visioner som förekommer i församlingen tycks aldrig avskilja oli-
ka grupper (t.ex. kyrkoråd och anställda) från varandra i en öppen konflikt. 
Snarare är det så att de olika grupperna, inom sig, tycks rymma de olika 
förhållningssätten. Därför lever också olika förhållningssätt till identitet 
och pluralism, parallellt med varandra. Men det är framförallt den första 
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bilden, som talar om öppenhet och dialog, som officiellt tillåts tolka hur 
församlingen är.  
 
Även när det gäller församlingens förpliktelser är det tydligt att det existe-
rar skilda förhållningssätt inom kyrkorådet om vilka förpliktelser Olaus Pe-
tri har såväl gentemot medlemmar som mot omvärld. Bilderna av vilka 
dessa är och hur de uttrycks hänger intimt ihop med de olika visionerna för 
församlingen. De visioner som lutar åt en hållning som primärt uttrycks 
med ord som ”bekännelse”, ”tro” eller ”egen profil” kommer att starkare 
uttala vikten av att församlingens förpliktelse är, såväl i gudstjänst som i 
övrigt arbete, att visa på en tydlighet vad gäller kristen tro och kristna vär-
deringar. De visioner som däremot ser med mer kritiska ögon och talar om 
en församling som söker sig inåt och som osynliggör vissa grupper av 
människor, tenderar att tala om förpliktelserna med ord som, ”demokratis-
ka strukturer” och att det bör vara ”tillåtande och högt i tak” i församling-
en.  
 
Skillnaderna i förhållningssätt och prioriteringar är ingenting som tydligt 
syns i dokument, men intervjuerna visar att det existerar olika förhållnings-
sätt till vilka församlingens förpliktelser är, såväl inom kyrkorådet som 
bland anställda, men också mellan kyrkoråd och anställda. Att detta är 
möjligt utan öppna konflikter beror i hög grad på att de olika uppfattning-
arna sällan kommer upp som tydliga skiljaktiga meningar vare sig i kyrko-
råd eller bland anställda. Istället kan man säga att församlingen, till viss 
del, odlar en konfliktneutraliserande ideologi som medför att konflikter 
inte lätt aktualiseras. Det tar sig bland annat uttryck i att det finns en ten-
dens att, för församlingens bästa, vara lojal mot ledning och mot det arbete 
som görs, vilket i sin förlängning försvårar ett öppet samtal och därmed 
också en möjlighet till förändring. Men det bygger också på att bilden av 
”framgång” är betydelsefull och så länge kyrkorådet upplever att det som 
görs sker med framgång är man inte beredd att öppna upp för samtal, byta 
inriktning eller driva ett ifrågasättande.        
 
Detta blir också tydligt i t.ex. verksamhetsberättelser och budgetskrivelser 
där kyrkorådet i någon mån redogör för sin uppfattning angående de behov 
man ser i församling och samhälle. I hög grad är det gudstjänsten och mu-
siken som är centrum i dessa texter. Medan texter som t.ex. uttrycker en 
vilja att inventera vilka religiösa, sociala eller andra behov som finns i 
samhället eller på vilka sätt människor vill ta del av eller samtala om kris-
ten tro och livstolkning och som mer skulle vara i samklang med en dialo-



 
 

67

gisk hållning, i hög utsträckning saknas i dokumenten. Samtidigt som det 
inte syns i texterna tyder intervjuerna på att liknande hållningar finns hos 
vissa av informanterna.  
 
Kyrkoherden ifrågasätter i en intervju nyttan med en omvärldsanalys, inte 
för att det är oviktigt i sig utan för att han inte tror att en omvärldsanalys 
nämnvärt skulle kunna förändra församlingens arbete i praktiken, då resur-
serna helt enkelt saknas. Församlingen är helt enkelt tvingad att inrikta ar-
betet på de tydliga och stora aktörerna i samhället, dvs. sjukhus, skolor, 
åldringsvård osv. Förövrigt får man koncentrera sina krafter och sitt arbete 
till sin egen arena och då tenderar man, enligt vissa personer, att i stor ut-
sträckning göra sådant som har visats stärka den egna identiteten och inte 
sådant som skulle kunna beskrivas som behov i den territoriella försam-
lingen. Flera informanter förklarar också att de val kyrkorådet är tvunget 
att göra, inte alltid skulle ha tagit de uttryck de nu gör om församlingen va-
rit helt självbestämmande vad gäller ekonomin. Som det är nu, säger de, 
kan de behov som kyrkorådet ser, ändå inte självklart fyllas. Därför måste 
kyrkorådet ibland handla mer taktiskt, än efter egen vilja och övertygelse 
för att överhuvudtaget kunna åstadkomma någonting. 
 
Hur förhåller sig roller och relationer bland förtroendevalda och anställda 
till det som har beskrivits? Det kan bl.a. sägas att det blir tydligt hur det 
som sker i församlingen här ges mandat och implementeras. Det beskrivs 
hur kyrkoherden, som kom ny till församlingen strax innan den nya 
kyrkoordningen trädde i kraft, genom kyrkoordningen formellt har fått en 
klarare och starkare roll. Detta är den roll kyrkoherden också upplevs ha 
gått in i. Att anställningen av kyrkoherden och antagandet av kyrkoord-
ningen i stort sammanfaller i tid har hos vissa informanter utformats till en 
kritik där det ibland är svårt att skilja orsakerna från varandra. Är det den 
nye kyrkoherdens ledarstil som framförallt kritiseras eller är det kyrkoord-
ningen, som ger kyrkoherden en stark roll, som inte upplevs svara mot in-
formanters behov? Kontentan är att flera informanter upplever en skillnad i 
ledning nu mot tidigare. I dag upplever de sig inte vara sedda eller tillfrå-
gade om hur olika saker ska utföras. Men det är inte så mycket vilka beslut 
som fattas utan mer bristen på kommunikation, menar de. Andra informan-
ter har en motsatt bild och menar att församlingen har fått en tydlig ledning 
som befriar till att arbeta med det de är anställda för att göra. Tydligt är att 
de av informanterna som primärt förespråkat öppenhet, en diakonal och 
mer dialogisk hållning upplever att församlingen idag leds genom att det 
öppna samtalet inte är tydligt och att information som upplevs viktig inte 
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når alla. Informanterna menar också att det som tidigare upplevts vara ett 
”vi” nu splittras upp i olika enheter och inte längre drivs av en gemensam 
vilja eller vision.  
 
Tankefigurer med relation till kyrkorådet  
 
Utifrån ovanstående menar jag att det går att se mönster i det praktiska 
tänkandet när det gäller talet om identitet och pluralism i relation till kyr-
korådet.152 Dessa mönster går att uttrycka i två parallella och i hög ut-
sträckning motsatta tankefigurer som går genom studien som en röd tråd. 
Den första tankefiguren utgår från en pluralism av församlingar, medan 
den andra tankefiguren utgår från en pluralism i församlingen. Den första 
tankefiguren tar, med andra ord, framförallt sin utgångspunkt i att plura-
lismen ges utrymme genom att olika typer av församlingar finns tillgängli-
ga, där den enskilda församlingen ansvarar för ett segment. Den andra tan-
kefiguren har som utgångspunkt att den enskilda församlingen, på ett mer 
fullödigt sätt, skall kunna ge utrymme för en pluralism inom församlingen. 
 
Att tankefigurerna kan leva parallellt utan att Olaus Petri församling förla-
mas eller sprängs beror på att tankefigurerna primärt inte går som en mur 
genom gruppen av förtroendevalda utan framförallt, mellan å ena sidan 
styrning/ledning och å andra sidan vissa anställda. Att skiljelinjen primärt 
går där och inte genom gruppen av förtroendevalda är viktigt eftersom 
kyrkorådet då inte behöver förlora greppet om styrningen genom ett stän-
digt sökande efter kompromisser. Samtidigt finns det också förtroendeval-
da som kan och vill förstå församlingen genom den andra tankefiguren, 
dvs. en pluralism i församlingen, någon informant kanske till och med 
primärt genom den tankefiguren. Att detta inte leder till svårigheter i det 
praktiska arbetet i kyrkorådet måste nog relateras till att det verkar finnas 
en viss pragmatism. Man är medveten om vad man kan driva och vad som 
måste stå tillbaka, annars skulle det kunna vara kontraproduktivt för helhe-
ten. Andra faktorer som påverkar förhållandet är troligen en viss tystnads-
kultur i kyrkorådet tillsammans med att man upplever att man är i en fas av 
framgång, som effektivt håller möten och dialoger med andra tankefigurer 
på avstånd.  
 
Samtidigt som de två tankefigurerna lever parallellt (men av vissa infor-
manter, upplevs vara i en klar över-/underordning i makthänseende) verkar 

                                        
152 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 121-122. 
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de också till viss del överlappa varandra. Det blir till exempel vid flera till-
fällen synligt att informanter som ger uttryck för en viss tankefigur samti-
digt tycks ha förståelse för resonemang inom den andra tankefiguren. Den-
na möjlighet från vissa informanter till inlevelse eller förståelse för en an-
norlunda tankefigur, tillsammans med en vilja att inte bara se ur sitt eget 
perspektiv, utan också söka se ett större perspektiv medför även det, till-
sammans med ett pragmatiskt förhållningssätt och framgång, till att de tan-
kefigurer som finns inte behöver diskuteras på allvar. En konsekvens av att 
detta möte inte på allvar kommer till stånd är att församlingen inte tvingas 
till att ur två parallella och samtidiga tankefigurer konstruera en tankefigur 
som kan vara gemensam för en större grupp förtroendevalda och anställda.  
 

Sammanfattning av ”talet om” med relation till 
huvudgudstjänsten 
 
När det gäller huvudgudstjänsten kan visionen beskrivas utifrån den trettio 
år gamla högkyrkliga traditionen, av vissa informanter kallad ”allmänkyrk-
lig” av andra ”gladhögkyrklig” och av ytterligare andra ”elitistisk”.153 De 
tre orden inringar de bilder av gudstjänsten olika informanter lämnar. ”Ge-
nerationsöverskridande”, ”delaktighet” och ”öppen för alla” är ledord ur 
församlingsinstruktionen när det gäller gudstjänsten. Det är också ofarliga 
ord så till vida att de flesta menar dem vara positiva och eftersträvansvär-
da. Alla delar dock inte bilden av att de är applicerbara på huvudgudstjäns-
ten i Olaus Petri. Vissa menar istället att den övergripande visionen för 
gudstjänsterna är att skapa en stark och trogen gudstjänstfirande försam-
ling. Några informanter menar också att man bär på en bild av sig själv 
som lite bättre, lite mer lyckade, helt enkelt sig själva nog. Mot detta svarar 
andra informanter, på ett sådant sätt att man förstår att det som av vissa ses 
som kritik av andra upplevs som någonting bra och uppbyggligt, dvs. guds-
tjänsterna är någonting speciellt, det kan man se på antalet människor som 
kommer, säger informanterna exempelvis. Människor känner sig hemma i 
Olaus Petri, annars hade inte så många varit med som frivilliga.  
 
Åsikterna om gudstjänstens utformning och vem som är gudstjänstens 
samtalspartner går isär i intervjuerna. Några vill att gudstjänsten skall vara 
tillgänglig för alla och upplever den också som så, men man kan aldrig i 
förväg veta hur olika människor reagerar på vissa företeelser, säger de. 

                                        
153 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 123-126. 



 
 

70

Den upprepade riten är ett allmänmänskligt sätt att närma sig det som inte 
ord kan uttala, därför borde den ritualiserade gudstjänsten kunna tilltala 
många.  
 
Andra informanter ser vissa svårigheter med gudstjänstens utformning, 
som de menar gör att den kan upplevas som exkluderande för vissa, men 
de ser ingen större anledning att ändra i gudstjänstens form och innehåll, 
eftersom det finns så många andra kyrkor i närheten som man kan gå till 
om man inte känner sig hemma i Olaus Petri. På samma sätt är andra väl-
komna till Olaus Petri om de inte känner sig hemma i sin församling.  
 
Åter andra informanter påpekar att gudstjänstens samtalspartner tydligt är 
de som redan är insatta i det kristna livet, dvs. gudstjänsten är inte i deras 
ögon missionerande. Informanterna menar att gudstjänsten vänder sig till 
ett smalt segment av befolkningen och därför bäst kan beskrivas som ”eli-
tistisk”. Några skulle också vilja förändra gudstjänstens form mot något 
som skulle öppna upp gudstjänsten för fler grupper av människor. Detta är 
dock ingenting de uttrycker offentligt. 
 
Hur förhåller sig utformningen av gudstjänsten till det som studien ger vid 
handen? Ett svar är att gudstjänsterna, enligt flera informanter, utformas i 
en relativt klar linje utifrån ord som ”bekännelse” och ”egen profil”. Såväl 
anställda som förtroendevalda tycks helt ense om vad man tycker att guds-
tjänsten skall förmedla till människor. Gudstjänsten skall vara ett redskap 
för att tolka livet, det skall finnas en gemenskap och det skall bli ett Guds-
möte. Däremot skiljer det mellan informanter i åsikter om hur man vill att 
detta skall ta sig uttryck och vilka man upplever är gudstjänstens samtals-
partners. Det går att uttrycka som att olika informanter ser olika förpliktel-
ser när det gäller gudstjänsten, vilket också till viss del relateras till de be-
hov informanterna ser i församlingens omgivning.  
 
Flera informanter tog vid intervjuerna upp kyrkoherdens ställningstagan-
den när det gäller gudstjänstens utformning. De ifrågasätter att han så ut-
tryckligt hör till det förhållningssätt som här benämnts med ”bekännelse” 
och ”egen profil”. Den förklaring informanter ger, är att kyrkoherden inte 
har kraft eller vilja att ta tag i de problem som finns och därför låter saker 
och ting fortgå.  
 
Överhuvudtaget ger relationsdimensionen perspektiv på gudstjänsten. In-
formanter menar att det finns olika förhållningssätt till mångfald i guds-
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tjänsten inom församlingen. De menar också att relationerna mellan de oli-
ka förhållningssätten inte är jämbördiga utan att det finns en över- och en 
underordning i makthänseende, samt att detta backas upp av kyrkoherden. 
Det är framförallt tre saker som diskuteras i relationsdimensionen angåen-
de gudstjänsten.  
 
Det första är delaktigheten. Det som tas upp är de anställdas och de frivilli-
gas del i gudstjänstplanering och deltagande i gudstjänsten. Vissa menar att 
det inte ges utrymme för alla som är intresserade av att delta i gudstjänst-
planeringen. Det handlar också om relationen mellan dem som är aktiva i 
gudstjänsten och dem som firar gudstjänst, där informanter menar att det 
ibland snarast blir en teater eller ett skådespel man ser på men inte deltar i.  
 
Musiken och dess roll i gudstjänsten är den andra företeelse som diskute-
ras. Musikverksamheten är otroligt livaktig och av många mycket uppskat-
tad. Det finns flera stora körer och en musikkår. Medverkan i gudstjänst 
och egna konserter är flitigt förekommande inslag i musiklivet. Flera in-
formanter har frågor kring detta och de upplever slagsida när det gäller 
budget, goodwill och uppskattning för utfört arbete och de är även till viss 
del kritiska till en elitism i musikvalet.  
 
Ytterligare en företeelse som diskuteras är frågan om prästvigda kvinnor. 
Olaus Petri har sedan länge, enligt vissa informanter, ansetts vara en fristad 
för kvinnoprästmotståndare. Detta dementeras eller nedtonas dock av andra 
informanter, som medger att frågan finns och att olika uppfattningar finns, 
men att det inte är ett problem. Det har diskuterats och lösts på ett smidigt 
sätt, så att olika grupperingar kan leva tillsammans, menar de. Mot denna 
uppfattning står andra informanter som menar att det är ett problem som 
inte är synliggjort på grund av en stor lojalitet gentemot församlingen från 
många anställdas sida. Detta har gjort att frågan inte har kommit upp till 
samtal på det sätt som den annars skulle ha gjort.  
 
Till detta kan också läggas att bilden av gudstjänsten och förhållandet mel-
lan den och dess kontext hos vissa informanter är att de ser en gudstjänst 
till viss del avskild från vardag, människor och samhälle medan andra ser 
en gudstjänst klädd i en allmänkyrklig ram som söker spegla himlen, men 
med kontextuella inslag. Det är tydligt att några informanter menar att 
gudstjänsten är oberoende av sin omgivning, denna typ av gudstjänst skulle 
i stort kunnat firas i vilken kyrka som helst i Sverige, såväl i stad som på 
landsbygden. Andra informanter säger egentligen samma sak, men de me-
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nar att det skall tolkas positivt och att det är ett eftersträvansvärt mål för en 
gudstjänst, som man menar inte skall ryckas med av kyrkliga eller samhäl-
leliga trender.  
 
Tankefigurer med relation till huvudgudstjänsten  
 
Även i det tal som relaterar till gudstjänsten menar jag att det går att åter-
finna de två tankefigurer som synliggjordes i talet om och av kyrkorådet.154 
De två tankefigurerna konstitueras även här av inriktningarna en pluralism 
av församlingar och en pluralism i församlingen.  
 
Vad gäller gudstjänsten vidmakthålls dominansen av den ena tankefiguren 
på bekostnad av den andra framför allt genom att de som har tolkningsföre-
trädet angående gudstjänsten och därmed också makten över den är relativt 
samstämmiga. Åsikter bland anställda och förtroendevalda som tar sin ut-
gångspunkt i den andra tankefiguren bemöts, enligt informanter, såväl vid 
enskilda samtal som i offentliga samtal oftast med visst oförstående.  
 
Men det verkar även här finnas viss möjlighet att ”flyta runt” mellan de två 
tankefigurerna. Flera informanter ger t.ex. intryck av att ha en klart uttalad 
uppfattning om gudstjänsten som de uttrycker i termer av att de saknar en 
gudstjänst som är öppen och tilltalande. Samtidigt säger de sig själva, i viss 
mån, trivas med och också förstå den uppfattning som församlingen driver 
sina gudstjänster utifrån. Detta medför att de, ibland, kan förstå och bejaka 
sådant de annars har ställt sig tveksamma till och tvärt om. De kan, bero-
ende på situationen, se och till viss del också förstå andra tankefigurer.  
 
Det öppna mötet och den ömsesidiga dialogen, som vissa informanter ef-
tersträvar, mellan de två tankefigurerna är svag. Flera informanter säger att 
de aldrig skulle drömma om att lägga sig i gudstjänsten och dess utform-
ning. Detta innebär inte att det är ointressant för dem. Snarare måste det re-
lateras till en mycket stark känsla av ett ”vi” i Olaus Petri. Kanske är det så 
att detta medvetet uttalade ”vi” nu försvagas genom att, som vissa infor-
manter uttryckt det, det enskilda arbetet premieras på bekostnad av samtal 
och kunskap om varandras arbeten.  
 

                                        
154 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 127-128. 
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Sammanfattning av ”talet om” med relation till 
familjecentralen 
 
De flesta informanter menar att familjecentralen i första hand är en diako-
nal inrättning, som skall nå människor utan andra avsikter än att finnas till-
hands eller att hjälpa i den konkreta situationen.155 Det är också viktigt att 
kunna nå människor med olika sociala förutsättningar. Alla människors 
lika värde är, tillsammans med medvandrarperspektivet, centrala teman i 
visionerna om familjecentralen. Vissa informanter ser i detta ett helt legi-
timt förhållningssätt för kyrkan, dvs. kyrkan bör vara en medvandrare i li-
vet och det är i detta medvandrarperspektiv ett sant möte kan uppstå och 
utvecklas. Andra informanter, både förtroendevalda och anställda, är för-
siktigt kritiska och ser vissa faror och svårigheter i detta sätt att som för-
samling förhålla sig till sin omgivning. Församlingen får helt enkelt inte 
bara bli ett komplement till kommunala instanser. I stället efterfrågar man 
ett barn- och familjearbete som har en starkare tonvikt på den kristna tron, 
som man menar är det en kristen församling måste prioritera.  
 
Tolkningen av församlingens förpliktelser, när det gäller familjecentralen, 
är starkt knuten till dessa båda perspektiv. Vilka har man förpliktelser mot 
och på vilka grunder? Att familjecentralen och dess arbete är viktigt är 
odiskutabelt. Den syns utåt och kommenteras flitigt i intervjuerna. Frågor-
na kring arbetet rör inte så mycket barnverksamhetens vara eller inte vara. 
Snarare handlar det om det rimliga, eller orimliga i kravet på ”objektivitet” 
i en kristen församlings barn- och familjearbete. Det handlar också om vil-
ka som i framtiden skall vara samtalspartner. Skall man fortsätta på den in-
slagna vägen och nå stora grupper av människor i samhällets mellanskikt, 
eller skall man ge sig iväg längre ut i samhällets periferi och söka nå de 
människor som kanske mer än andra skulle behöva någon form av hjälp, 
som informanter pekat på. Några informanter ser vissa problem med att 
förpliktelserna idag, i hög grad, tycks sträcka sig mot en medelklass och 
inte till dem som kanske allra bäst skulle behöva stöd och hjälp. Andra 
tycks mena att sådant utåtriktat och socialt/diakonalt arbete bör lämnas till 
kommun och landsting så att barn- och familjearbetet i församlingen kan 
tillåtas uttrycka en starkare kristen identitet för att på så sätt bättre kunna 
hjälpa människor att finna livstolkningsbegrepp och kristna värderingar.  
 

                                        
155 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 128-130. 
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Familjecentralen är i hög grad relaterad till omvärlden. Arbetet startar i en 
upplevd situation inom församlingens gränser och dess närområden. Situa-
tionen söker man sedan att bemöta utifrån en tolkning av vad evangeliet 
skulle innebära i en sådan situation. Samtidigt menar andra informanter att 
sättet att se på församlingens roll i samhället och dess sätt att agera inte är 
oproblematiskt. En kristen församling och kommunen har olika uppdrag 
och det måste synas. På många sätt är familjecentralen en relativt okontro-
versiell företeelse. Den är i alla fall inte öppet kontroversiell. Den är ovan-
lig, vilket ger ett visst nyhetsvärde i media och även ett förtroendekapital 
hos många människor, som annars inte har så stor kontakt med kyrkan.  
 
Tankefigurer med relation till familjecentralen  
 
Liksom i de två tidigare praktikerna menar jag att det går att se tankefigu-
rerna en pluralism av församlingar och en pluralism i församlingen, även 
här.156 Den stora skillnaden är, gentemot talet kring gudstjänst och kyrko-
råd, att skiljelinjerna mellan de två tankefigurerna är sådana att de normalt 
inte behöver konfronteras med varandra. Familjecentralen lever lite vid si-
dan av det övriga arbetet. Kritik och ifrågasättande av tankefigurerna 
kommer fram i intervjuer men det ges inte någon prioritet. Det är tydligt att 
informanter tycks vandra mellan tolkningsramar där man menar sig kunna 
förstå hur andra argumenterar. Vissa informanter beskriver det som att de 
tror på det de gör, samtidigt är de medvetna om att familjecentralen är en 
liten del i en stor församling som på olika sätt måste bilda en enhet. Andra 
informanter menar att de är övertygade om att församlingens barnverk-
samhet borde vara hårdare knuten till ett mer inomkyrkligt perspektiv, 
samtidigt som de också menar sig kunna se situationen från andra håll. 
 

FÖRSAMLINGENS PRAKTISKA TÄNKANDE 
SÖKER SAMMANHÅLLNING  
 
Genom att studera tre praktiker har talet om identitet och pluralism analy-
serats.157 Vad som har synliggjorts är hur enskilda informanter talar om 

                                        
156 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 130. 
157 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 131-133. 
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identitet och pluralism i relation till kyrkorådet, gudstjänsten och familje-
centralen. Det finns olika förhållningssätt i det talet. Tolkningsramarna 
inom vilka reflektioner och överväganden görs hos den enskilda förtroen-
devalda eller anställda omkring dessa frågor har jag kallat det individuella 
praktiska tänkandet.  
 
Jag har visat hur ett par sådana praktiska tänkanden varit mer frekventa än 
andra. I alla tre praktikerna har det individuella praktiska tänkandet tagit 
sig relativt samstämmiga uttryck. De har kunnat ses som mönster eller tan-
kefigurer, där de olika tankefigurerna konstitueras av en viss grundsyn. 
Den första tankefiguren har benämnts pluralism i församlingen. Den syftar 
på ett förhållningssätt som i stor utsträckning sympatiserar med att en för-
samling inom sig ger utrymme för en pluralitet av människor, åsikter och 
handlingar. Den andra tankefiguren har benämnts en pluralism av försam-
lingar. Den syftar på ett förhållningssätt som ser positivt på att olika för-
samlingar har möjlighet att ”nischa” sig. Detta medför att den enskilda för-
samlingen har möjlighet att ge uttryck för en större ”tydlighet”.  
 
En församling som innehåller olika tankefigurer är tvungen att finna vägar 
för att fortsätta verka tillsammans som en enhet. Den måste hantera de oli-
ka tankefigurerna genom ett praktiskt tänkande. För trots att tankefigurerna 
tolkar verkligheten på skilda sätt och drar olika konsekvenser av vilka för-
samlingens handlingar bör vara lever och verkar de båda tankefigurerna 
inom en församlingsenhet. Att det överhuvudtaget är möjligt och att inte 
konflikter mellan tankefigurerna blir oöverstigliga beror på om man hante-
rar tankefigurerna på ett sätt att det upplevs konstruktivt för båda tankefi-
gurerna. Kontrollen över församlingens praktiska tänkande förfogar ingen 
enskild över. Kyrkoherden eller andra kan på olika sätt underlätta eller för-
svåra, men ingen enskild äger makten över det praktiska tänkandet. Man 
kan säga att det praktiska tänkandet är tvunget att hantera att det inom för-
samlingen finns olika tal som ger uttryck för olika tankefigurer om hur 
man bör förhålla sig till frågor rörande identitet och pluralism.  
 
Hur ser det praktiska tänkandet ut i Olaus Petri? Olika individuella praktis-
ka tänkanden och tankefigurers praktiska tänkanden har mejslats fram och 
gjorts tydliga genom studien. Jag har visat hur två olika tankefigurer tar sig 
uttryck och formas. Det är dock först genom det som visas i relationsdi-
mensionen som det blir mer klart att det som gör att de två tankefigurerna 
har kunnat hanteras har varit att det tidigare har funnits ett mycket starkt 
”vi”. Detta har medfört att trots grundhållning i olika tankefigurer har man 
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varit villig att för församlingens bästa inte driva vissa frågor, som skulle ha 
kunnat leda till konfrontation och i förlängningen kanske till en kris. Denna 
upplevelse av ”vi” har på flera sätt kompletterats av ett förhållningssätt 
som har upplevts som dialogiskt och öppet.    
 
Nu finns det informanter som upplever att detta ”vi” och denna dialogisitet 
inte längre existerar med samma tydlighet som tidigare. ”Vi” har bytts mot 
”jag” och dialogen mot tystnad. De menar också att det finns en obalans i 
makthänseende. Detta tar sig bl.a. uttryck i att de två tankefigurerna kom-
mer i en över- och en underordnad ställning, där den tankefigur som karak-
teriserats genom orden ”bekännelse” och ”egen profil” blir den överordna-
de gentemot den tankefigur som eftersträvar en större öppenhet och dialog. 
Informanterna menar också att den öppning till samtal, och även den kritik 
som kommer från den underordnade tankefiguren till viss del osynliggörs.  
 
Kärnfrågan är att det finns en konflikt kring ideal. Det finns två tankefigu-
rer, vilka båda utifrån egna utgångspunkter är berättigade. Den ena tanke-
figuren söker en större tydlighet, den andra tankefiguren söker en större 
öppenhet. Kyrkoherdens roll blir central då han måste hantera pluralismen 
på ett arbetsledande sätt, där många faktorer spelar in. Hur kyrkoherden 
utövar sitt ledarskap påverkar församlingens praktiska tänkande. Han är 
dock inte ensam om att påverka församlingens praktiska tänkande.  
 

SAMMANFATTNING AV DEN EMPIRISKA 
STUDIEN I SÖDERTÄLJE-TVETA 
 

SÖDERTÄLJE  
 
Södertälje är Sveriges 20:e största kommun med ca 80 000 innevånare och 
ett stort antal företag.158 Flertalet av dem är små med få anställda. Men ett 

                                        
158 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 134-135. 
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par företag utmärker sig, läkemedelsföretaget Astra med 7700 anställda 
och Scania som producerar lastbilar med 6000 anställda. Sedan 1998 finns 
det högskola i Södertälje. KTH-Syd har en ingenjörsutbildning och Söder-
törns högskola har delar av logistik- och designutbildning i Södertälje. Un-
gefär 35 % av kommuninnevånarna har invandrarbakgrund. Den enskilt 
största invandrargruppen är kristna assyrier/syrianer. Andelen arbetslösa 
var 2005 ungefär 5 % vilket kan jämföras med 6 % för landet som helhet. 
 
Södertälje, eller som det hette tidigare Tälje har en lång historia. Troligtvis 
fanns här en bosättning redan år 1000, som skydd för handelsplatsen på 
Birka. Det tidigaste skriftliga belägget är när Adam av Bremen nämner 
Tälje i den kyrkohistoria han skrev ca år 1070.  När Tälje blev stad är inte 
helt klart men troligen var det mellan åren 1378 och 1384. En av de vikti-
gaste uppgifterna för Tälje var att fungera som en hamn där man kunde 
föra ut järn utan att behöva drabbas av de höga avgifter som blev följden 
om man tog ut järnet från Stockholm. Framför allt blev hamnen viktig un-
der hertig Karls tid. Karl fick bl.a. Sörmland som sitt hertigdöme och då 
blev det viktigt för honom att finna hamnar som kunde fungera som han-
delscentra. Genom skattelättnader och genom andra förmåner sökte hertig 
Karl förmå människor att slå sig ned i Tälje för att på så sätt göra staden till 
en viktig plats. 
 
Tälje växte och blev med tiden betydelsefull. Men andra tider skulle kom-
ma. Norrtälje grundades år 1622 och för att kunna skilja de båda orterna åt 
fick Tälje nu namnet Södertälje. År 1630 brann staden och minst en tredje-
del förstördes. Tjugo år senare brann det igen och nu höjdes till och med 
röster som ifrågasatte att staden skulle få behålla sina stadsrättigheter. Mel-
lan de två bränderna hade Stockholmarna sett sin chans att ta ifrån Söder-
tälje sin viktiga hamn. År 1635 skrev rikskanslern Axel Oxenstierna ett 
brev där han yrkade på att all kraft måste läggas på att bygga upp Stock-
holm som en stor och viktig hamn och handelsplats. Den 20 november 
1636 utfärdades förordningen om städernas seglation och i den förordning-
en förlorade Södertälje rätten att med egna fartyg bedriva handel med 
främmande hamnar.  
 
Vad som sedan följde var en lång tid som småstad. Utvecklingen vände 
inte förrän järnvägen mellan Södertälje och Stockholm invigdes år 1860. 
Ett år senare startades den första tidningen. Vid denna tid började industri-
aliseringen och med den ökade folkmängden i snabb takt. Så småningom 
var det två företag som stod i förgrunden vad gäller Södertäljes industrier, 
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dels Scania-Vabis som grundades 1891, dels Astra som grundades 1913. 
Vid krigsslutet 1945 påbörjades en lång period av uppgång för Södertälje.   
 

SÖDERTÄLJE-TVETA FÖRSAMLING  
 
Södertälje-Tveta församling är en centrumförsamling.159 Tillsammans med 
Östertälje och Västertälje församlingar utgör de tre församlingarna en eko-
nomisk samfällighet. Samfälligheten skapades 1973 genom att Östertälje 
och Västertälje församlingar bröt sig ur Södertälje församling. Västertälje 
församling är den av dessa tre församlingar som speciellt utmärker sig, 
pga. sitt mycket låga medlemstal. Till Södertälje-Tveta församling hör de-
lar av centrala Södertälje, men också villaområden, miljonprogramsområ-
den och ren landsbygd. Församlingen hade år 2002, 19947 kyrkotillhöriga 
medlemmar av en befolkning på 29323 innevånare. Detta innebär att 68 % 
var kyrkotillhöriga, att jämföra med 2005 års siffra på 61 %.  
 
Församlingen har fyra gudstjänstlokaler. S:ta Ragnhilds kyrka i centrala 
Södertälje som också är församlingens huvudkyrka. Där finns också Tveta 
kyrka strax utanför staden samt Pershagens kapell i ett villaområde och 
Hovsjö kyrka i ett miljonprogramsområde. I alla fyra lokalerna bedriver 
kyrkan arbete, men med något olika tyngdpunkt. Expeditioner, tjänsterum 
och församlingslokaler finns vid de olika kyrkorna men framförallt är de 
förlagda till en byggnad som går under namnet S:ta Ragnhildsgården och 
som ligger strax bredvid S:ta Ragnhilds kyrka. I S:ta Ragnhildsgården har 
även Östertälje församling sina expeditionslokaler. Här finns också ”café-
et” Arken. År 2003 fanns 43 befattningar inrättade i församlingen, 79 % av 
de anställda var kvinnor. Församlingen har nio prästtjänster, av dessa är 
sex tjänster tillsatta med män. Förutom hel- eller deltidstjänster finns också 
ett antal timanställda, vilket innebär att ett 60-tal personer har någon form 
av anställning. Församlingen har en varierad bebyggelse som täcker in så-
väl stadskärna som miljonprogramsområden, villaområden och ren lands-
bygd. Den kännetecknas av att verka i en mycket stor kulturell och religiös 
mångfald. Särskilt framträdande är den ortodoxa kyrkan. Inom församling-
ens gränser finns ett 80-tal nationaliteter representerade. 
 
                                        
159 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 136-139. 
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Församlingens huvudkyrka, S:ta Ragnhilds kyrka, började byggas redan på 
1000-talet, först som träkyrka, men på 1100-talet byggdes kyrkan om till 
en stenkyrka. Möjligtvis hade första kyrkan namn efter Sankt Olov. Nam-
net S:ta Ragnhild kom dock in tidigt. Vem Ragnhild var vet man emellertid 
inte helt säkert. Ganska snart byggdes kyrkan ut, bl.a. som en konsekvens 
av kyrkans centrala placering i korsningen mellan land- och sjövägen till 
Stockholm. Den kom att ytterligare byggas ut under hertig Karls tid. I mit-
ten av 1600-talet och i slutet på 1800-talet eldhärjades den svårt, men vid 
båda tillfällena byggdes den upp igen. Kyrkan restaurerades invändigt i 
början på 1960-talet och utvändigt på 1980-talet.  
 
En informant säger att det inte fanns några speciella ränder i församlingen 
innan Håkan Zetterquist började som kyrkoherde. Det var han som hand-
plockade flertalet av de komministrar som fortfarande finns kvar i försam-
lingen. Dessa komministrar beskrivs av några informanter som tillhöriga 
olika kyrkliga inriktningar, men de samlas gemensamt kring kvinnopräst-
motståndet. Zetterquist beskrivs som en lärd person med högkyrklig inrikt-
ning. Han var också under flera år prästernas representant i domkapitlet. 
När han gick i pension år 1997 fick församlingen Eva Karlsson som ny 
kyrkoherde. Valet av henne beskrivs som genomtänkt men samtidigt kon-
troversiellt med tanke på komministrarnas inställning i ämbetsfrågan. Med 
Eva Karlsson fick församlingen en kyrkoherde som beskriver sig själv som 
ståendes i en folkkyrklig tradition men som också värdesätter tro och växt. 
En informant säger att det finns stora likheter mellan Eva Karlsson och 
Håkan Zetterquist när det gäller såväl personlighet som inriktning och att 
det har medfört att det inte har blivit några stora förändringar i arbetet. 
Andra beskriver Eva Karlssons smidighet i hanterandet av församlingen. 
En annan informant beskriver att hon söker hitta former för alla och att 
konsensustänkandet är viktigt. Liksom sin företrädare har även Eva Karls-
son under flera år varit prästernas representant i domkapitlet. 
 

Tre praktiker i Södertälje-Tveta församling  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkorådet i Södertälje-Tveta församling består av sex ledamöter och kyr-
koherden.160 Förutom dessa finns det sex ersättare. Mandaten i kyrkorådet 

                                        
160 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 139-140. 
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fördelade sig vid valet 2002 enligt följande: socialdemokraterna: två man-
dat, moderaterna: 2 mandat, folkpartiet: ett mandat och POSK: ett mandat. 
Ordförande i kyrkorådet är den ledamot från moderaterna som före försam-
lingssammanslagningen mellan Södertälje och Tveta var ordförande i Tve-
ta kyrkoråd. Även perioden tidigare hade församlingen en ordförande från 
moderaterna. Vid valet 2002 inkom två yngre ledamöter, dels en ordinarie 
ledamot från Posk, dels en ersättare för moderaterna. Förutom dessa två le-
damöter var det samma ledamöter som suttit i kyrkorådet mandatperioden 
tidigare. Kyrkorådets sammanträden hålls ungefär en gång i månaden i S:ta 
Ragnhildsgården. Sammanträdena pågår ungefär en och en halv timme var-
je gång.   
 
Församlingssammanslagningen mellan Södertälje och Tveta tillkom på ini-
tiativ från Tveta. Beslutet var inte självklart från Södertälje församlings 
sida, men det togs ändå relativt snabbt och sammanslagningen genomför-
des vid årsskiftet 2002/2003.  
 
Huvudgudstjänsten  
 
Församlingen firar gudstjänst i fyra olika gudstjänstlokaler.161 I huvudkyr-
kan S:ta Ragnhild, påbörjad under 1000-talet, i Tveta kyrka från 1200-talet 
och Hovsjö kyrka från år 1975 samt i Pershagens kapell invigt år 1936.  
 
Det firas söndaglig mässa i S:ta Ragnhilds kyrka sedan många år tillbaka. 
Gudstjänsterna har på många sätt ”spretat” åt olika håll beroende på vilken 
präst som har ansvarat för gudstjänsten. Bland annat har flera olika typer 
av agendor använts. Idag är kaplanen och arbetslaget i S:ta Ragnhilds kyr-
ka ansvariga för utformningen av gudstjänsten. Arbetslaget har, i samråd 
med övriga präster, arbetat fram en agenda som används vid varje högmäs-
sa. Målet har varit att den gudstjänstfirande församlingen skall känna sig 
hemma oavsett vilken präst som leder gudstjänsten. Detta har medfört ett 
förnyelsearbete såtillvida att man exempelvis använder Herrens bön från 
1981 års bibelöversättning samt att man använder den apostoliska trosbe-
kännelsen istället för den nicenska.  
 
Planeringen av gudstjänsterna görs först som en grovplanering på årsbasis 
för att kunna lägga in större evenemang, musik och konserter. Den enskil-
da gudstjänsten planeras sedan på torsdagskvällarna tio dagar före guds-

                                        
161 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 140-144. 
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tjänsten. Vid planeringarna är, än så länge, enbart personal med. Men vil-
jan är att planeringsgruppen skall förändras till att bli gudstjänstgrupper där 
även icke anställda skall kunna delta i planering och genomförande av 
gudstjänsterna.  
 
Gudstjänsten börjar klockan 11.00 och håller på ungefär en timme. Guds-
tjänstbesökare tas emot av kyrkvärdar som hälsar välkommen och över-
lämnar psalmbok och agenda. Under själva gudstjänsten är, förutom präs-
ten, gudstjänstvärdar som tar upp kollekt och läser dagens texter och dia-
konen som bl.a. ber förbönen, aktiva i liturgin. Kyrkans högaltare används 
vid högmässorna vilket betyder att prästen står vänd ad orientem vid altar-
tjänsten. Det finns också ett flyttbart altare i kyrkan som medger att prästen 
står vänd versus populum. Detta altare används framförallt vid familjemäs-
sorna. Det är kyrkkaffe efter varje högmässa. Kaffet serveras inne i S:ta 
Ragnhildsgården. Till kaffet är det oftast de trogna kyrkobesökarna som 
kommer. Gudstjänstbesökarna är en ganska blandad skara. Det finns en 
kärna av, framförallt, äldre. Förutom dessa består den gudstjänstfirande 
församlingen till stor del av besökare som skiftar från vecka till vecka. 
Gruppen är mycket blandad. Där finns människor från olika kulturer och 
olika sociala sammanhang. Det man framförallt saknar i högmässan är 
barnfamiljer. Barnfamiljerna kommer istället en gång i månaden på famil-
jemässorna.  
 
Tveta kyrka är belägen ett par kilometer sydväst om Södertälje centrum. 
Kyrkan benämns ofta, efter ett initiativ av den nuvarande kyrkoherden, 
som pilgrimskyrka. Kyrkan ligger geografiskt så till, att det inte naturligt 
finns underlag för en stor gudstjänstfirande församling. Församlingen har 
istället satsat på att göra den till en pilgrimskyrka, dvs. en kyrka dit man 
åker från olika delar av Södertälje för att vara med om en viss typ av guds-
tjänst. En informant uttrycker det som att ”man åker till  den, inte hem till 
den” och informanten fortsätter att säga att det nog inte är fler än ett par 
personer som säger att detta är min kyrka. De gudstjänster som firas i Tveta 
är högmässa en gång i månaden och olika typer av temagudstjänster eller 
kyrkliga handlingar. Det som sker i kyrkan planeras gemensamt en gång i 
månaden. Då är gudstjänstvärdar och de som arbetar i Tveta distrikt och 
Hovsjö distrikt närvarande. 
 
Hovsjö kyrka är belägen i ett område med samma namn. Mellan 80 och 90 
% av befolkningen i området har invandrarbakgrund. Kyrkan är samman-
byggd med skolan i området. Utåt sett är den inte byggd som en ”typisk” 
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kyrka, utan ingår istället som en naturlig del i skolans lokaler. Sedan 1983 
har distriktet haft samma präst. Innan han kom till distriktet hade man 
många olika präster. De flesta stannade bara en kort tid. Det är bara en 
präst som tjänstgör i Hovsjö, när han har ledig söndag är kyrkan stängd. 
Detta är bl.a. ett önskemål från prästen som ser en viktig poäng i att vara 
på ett ställe för att kunna bygga upp en församling. Gudstjänsterna i Hov-
sjö har sedan 1983 i stort sett likadana ut. Stommen är familjemässans ord-
ning, utbyggd till att få drag av högmässa, bl.a. används ofta ett ortodoxt 
kyrie och ett gammalkyrkligt introitus. Den gudstjänstfirande församlingen 
är ung, medelåldern ligger på 25 år och utgörs till stor del av medlemmar i 
ungdomsgruppen. Ungdomarna har oftast varit konfirmander i kyrkan. Ett 
blandat kristet arv är påtagligt, här finns såväl ortodoxa som katolska och 
frikyrkliga uttryckssätt. Detta tar sig bl.a. uttryck i att det finns ett taber-
nakel, vigvattenskål, ikoner och att det förekommer mycket lovsång. Vid 
varje gudstjänst medverkar någon av kyrkans körer och en instrumental-
grupp.  
 
Gudstjänsterna planeras genom att kantorn lägger upp ett schema för körer 
och övriga musiker. Psalmerna bestäms av prästen, i övrigt planeras inte 
gudstjänsterna, ”/…/de faller på plats i alla fall.” Flera olika uppgifter delas 
istället ut före gudstjänstens början. Till exempel delas uppgiften att leda 
förbönen ut till fem personer som sedan ber med egna ord från sina respek-
tive platser under gudstjänsten. Efter gudstjänsten dricker församlingen 
kaffe i en angränsande lokal.  
 
Pershagen är ett villaområde med förhållandevis ung befolkning, ibland 
kallas området för Södertäljes Djursholm. Kyrkan i Pershagen är ett litet 
kapell som rymmer relativt få människor. Det har gjorts många försök un-
der årens lopp att bygga upp en gudstjänstgemenskap under söndagar. Det 
har visat sig vara svårt. Men barnverksamheten i kyrkan har alltid varit 
stor, därför har istället gudstjänsterna ofta fått formen av vardagsgudstjäns-
ter. När det firas gudstjänst på en söndag är det oftast som någon form av 
temagudstjänst, utformad som ett ”projekt”.  
 
I dessa fyra kyrkor firar församlingen gudstjänster, men det är framförallt 
S:ta Ragnhilds kyrka och Hovsjö kyrka som är föremål för församlingens 
reflektioner. Anledningen till detta kan kanske sökas i det faktum att S:ta 
Ragnhild är huvudkyrka och att det i Hovsjö sedan lång tid målmedvetet 
har arbetats med att skapa en gudstjänstfirande församling. I de övriga två 
kyrkorna, Tveta och Pershagen, har man inte arbetat med gudstjänsten på 
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samma sätt, vilket märks i församlingens tal om gudstjänsten. Detta medför 
att det blir naturligt för mig att primärt koncentrera på församlingens tal 
om gudstjänsten i S:ta Ragnhild och i Hovsjö. 
 
Arken/Öppna kyrkan  
 
I bottenplanet på S:ta Ragnhildsgården ligger en lokal som går under nam-
net Arken.162 Den har funnits sedan huset byggdes 1973. Arken har under 
hela tiden framförallt fungerat som ett café, dit alla har varit välkomna. Det 
är en trevlig miljö och man har hållit humana priser vilket har gjort att det 
varit en uppskattad plats för många. År 1999 påbörjades ett projekt kring 
Arken för att, om möjligt, hitta vägar att utöka verksamheten till att bli en 
verklig mötesplats. I en projektbeskrivning kring Arkens möjligheter står 
det: 
 

Kan man mötas på en mötesplats? I trafikens sociala nätverk är 
mötesplatsen till för att bilister ska kunna släppa förbi mötande 
trafik. Utan att krocka. Utan att tuscha varandra. Så snabbt och 
smidigt som möjligt utan kontakt eller beröring. En mötesplats 
för att undvika möten. 

 
Inom projektet ARKEN vill vi emellertid skapa en mötesplats 
med andra mål i sikte. Vi vill tala om en plats att mötas på. En 
plats där det är tillåtet att beröra och beröras, höra och höras – ja, 
ibland till och med störa och störas. 

 
Anledningen till att man ville bygga en konkret plats för möten och ge-
menskap var att man såg ett tilltagande behov hos stora grupper. Ord som 
omsorg, barmhärtighet och upprättelse används för att beskriva vad många 
människor behöver där församlingens arbete kunde vara en del. För att ut-
veckla ett sådant arbete presenterade man ett förslag i åtta punkter. Det 
skall finnas en frukostverksamhet, där den som inte har tillräckligt med 
pengar skall kunna få frukost till ett subventionerat pris. Det skall finnas en 
caféverksamhet under dagtid. Man vill också starta en kristen bokhandel. 
Där skall även finnas varor från exempelvis Sackéus. Man tänker sig också 
författaraftnar, högläsning och viss låneverksamhet. Man vill arbeta med 
volontärer så att många kan hjälpa till med hembesök, transporthjälp, 
språkträning, ledsagning m.m. Det skall vara lunchföredrag någon gång i 

                                        
162 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 144-148. 
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veckan om aktuella teman. Man hoppas kunna utveckla en vävstolsverk-
samhet. Man tänker sig också att dra ned diakonernas fasta mottagningstid 
för att möjliggöra att de kan vara tillgängliga i Arken. Man vill också göra 
en stor PR-satsning kring den nya verksamheten. 
 
Församlingen påbörjade ett arbete i linje med det skissade projektet. Bok-
handel och Världsbutik startades. Konstutställningar av interner på anstal-
terna Hall och Håga hölls. När sedan den drivande personen i förändrings-
arbetet bytte tjänst avtog farten på uppbyggnaden. En informant säger att 
orsaken troligtvis kan sökas i att projektet inte var helt förankrat vare sig 
hos förtroendevalda eller hos personal. 
 
Idag är Arken framförallt, utåt sett, ett café, öppet på vardagar mellan nio 
och femton. På förmiddagarna serveras frukost. Men kyrkoherden säger: 
”Man kan tro att Arken enbart är ett café, men det är det inte, det är en mö-
tesplats och en diakonal handling och den ger en bild av kyrkans männi-
skosyn.” Arken är en samlingspunkt för såväl församlingens egna grupper 
som andra grupper och enskilda personer där man träffas och umgås. På 
frågan om vilka som kommer till Arken svarar en informant: ”Den lilla 
tanten, gångargänget, gubbgänget som tippar tillsammans, studiecirkeln, 
sorgegruppen, de psykiskt sjuka, mamman med sina barn, personalen, de 
lite udda/…/Vi har också grötätarna som äter gröt och super upp pengar-
na.” Det finns en Världsbutik och ett bokbord i Arken. Bokbordet är känt i 
staden och där finns en stor mängd kristen litteratur, även ”tung” andlig lit-
teratur. Försäljningen vid bokbordet uppgår till ungefär 70 000 kronor per 
år. Man anordnar också konstutställningar och liknande evenemang. För att 
kunna finnas tillgängliga i Arken har diakonerna minskat på sin expedi-
tionstid. Antalet besökare i Arken var 22 000 år 2002, varav 1500 var fru-
kostbesökare. Någon informant menar att möjligheterna med Arken inte är 
uttömda: ”Arken, skulle man kunna göra mycket mer av. Vi diskuterar hur 
vi skall kunna använda det bättre/…/Man skulle kunna säga att Arken och 
Öppna kyrkan är ett slags komplement till varandra.”  
 
Öppna kyrkan startade för ett par år sedan, efter att man börjat ett försök 
med vardagsgudstjänster i S:ta Ragnhilds kyrka. I samband därmed upp-
kom diskussioner om möjligheterna med längre öppettider. Man anställde 
en vaktmästare och höll kyrkan öppen mellan klockan 10 och 14. Det visa-
de sig att uppgiften var svårare än man räknat med. Många personer med 
olika psykiska handikapp och med missbruksproblem kom till kyrkan, det-
ta medförde att stämningen ibland kunde upplevas som hotfull. Följden 
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blev att det bland såväl personal som förtroendevalda fanns frågor och 
tveksamheter om man kunde klara detta. Resultatet blev till slut att man 
beslöt att satsa på Öppna kyrkan. Öppettiderna utökades till att sträcka sig 
från klockan 10 till 18. Man bestämde också att alltid ha två personer ur 
personalen i kyrkan under öppettiden.   
 
Efterhand har Öppna kyrkan utvecklats till att bli en plats där olika männi-
skor skall kunna få plats. Där finns en caféhörna i kyrkan. Det firas guds-
tjänster regelbundet: måndagar är det tidebön, tisdagar firas mässa och på 
onsdagar är det musik. På torsdagar firas finsk andakt och på fredagar dels 
barngudstjänst, dels mässa. Dessutom firas vesper klockan 17.30 varje var-
dag. På söndagar är det högmässa på förmiddagen, finsk högmässa på ef-
termiddagen och sinnesrogudstjänst eller musik på kvällen. Öppna kyrkan 
fungerar helt enkelt som en plats för den som vill söka gemenskap eller 
stöd i allmänhet eller hjälp vid livskriser. 
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I 
RELATION TILL PRAKTIKERNA 
 

Sammanfattning av ”talet om” med relation till 
kyrkorådet 
 
I Södertälje-Tveta församlings församlingsinstruktion synliggörs bland an-
nat att man upplever sig leva med en dubbel uppgift.163 Den ena uppgiften 
handlar om att vara en öppen kyrka som är till för många, medan den andra 
handlar om tydlighet och kärna. Man skriver också att den viktigaste utma-
ningen inför framtiden är att lyckas rymma båda samtidigt. Dubbelheten är 
någonting som återkommer vid flera tillfällen. Det är en relativt ny förete-
else beroende bl.a på det senaste kyrkoherdeskiftet då man fick en kyrko-
herde som mer relaterar till en folkkyrkotradition än företrädaren. Den nu-
varande kyrkoherden har på ett tydligare sätt försökt öppna upp försam-
lingen mot denna dubbla uppgift. Samtidigt säger vissa informanter att för-
ändringarna inte är så stora som man skulle kunna tro eftersom båda kyr-

                                        
163 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 221-225. 
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koherdarna, samtidigt som de är tydliga i sina ställningstaganden, också 
har pragmatiska drag.  
 
Vilka uttryck tar sig då den dubbla uppgiften? Inför skrivandet av försam-
lingsinstruktionen har såväl anställda som förtroendevalda arbetat med 
omvärldsbeskrivningar. Vad man har sett har varit en mycket omfattande 
yttre pluralism, framförallt kännetecknad av stor kulturell och religiös 
mångfald i närområdet. En av konsekvenserna för församlingen blir, när 
den yttre miljön ser ut som den gör, att den inre pluralismen måste korre-
spondera med den yttre, menar kyrkoherden. På grund av den stora yttre 
pluralismen är det av godo och till och med viktigt att församlingens inre 
pluralism också bejakas. 
 
Liksom den yttre pluralismen är den inre pluralismen stor vilket bland an-
nat syns i att flera av prästerna har skilda teologiska identiteter. Men det 
blir också tydligt i andra personalgrupper och till viss del även i kyrkorå-
det. Det verkar som om reflektionerna kring den inre pluralismen inte alltid 
förs aktivt. Snarare verkar det vara så att den inre pluralismen mera ses 
som ett faktum och att alla har att förhålla sig till den oavsett om man 
sympatiserar med den eller inte. 
 
Studien visar också att det finns olika visioner eller bilder av vad en för-
samling är och vilket uppdraget är och att bilderna lever jämsides med var-
andra. Kyrkoherden talar om det positiva med folkkyrkan och hon använ-
der i det sammanhanget ord som ”alla” och ”Gud älskar”. Hon målar upp 
en bild av en öppen kyrka med en tillåtande attityd. Ungefär samma bild 
ger också andra informanter av hur de vill att församlingen skall gestalta 
sig. I en kontrastbild som ges av en annan informant blir istället omvändel-
sen central, det handlar om mod att avgöra sig för Kristus. Det blir också 
tydligt att i det sista exemplet handlar det uttryckligen om att man vänder 
sig till dem som söker en mer bekännelsetrogen församling. En sådan för-
samlingssyn finns, enligt informanter, också hos andra i församlingen. 
Även denna mer omvändelsebetonade församlingssyn får stöd av såväl 
kyrkoherde som, till viss del, kyrkoråd. Det uttrycks som att det är viktigt 
att olika kyrkliga inriktningar får plats.  
 
Om bilden av kyrkorådet är ett kyrkoråd präglat av såväl inre som yttre 
mångfald och som vill ta tillvara denna mångfald, vilka förpliktelser med-
för då det? På många sätt verkar kyrkorådet vara relativt homogent avse-
ende församlingens förpliktelser. Informanter pekar, till exempel, på att det 
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sällan blir diskussioner av ideologisk karaktär i kyrkorådet. Ett par ämnen 
återkommer i intervjuerna som informanter menar pekar på kyrkorådets 
uppfattning om församlingens förpliktelser. Det första handlar om försam-
lingens diakonala satsning som gjorts bl.a. genom att skicka arbetslaget i 
S:ta Ragnhild på en studieresa till San Egidio i Rom. Detta ses av infor-
manter som ett led i att kunna utveckla det öppna diakonala arbetet. Det 
andra ämnet som kommer upp i förpliktelsedimensionen handlar om kyr-
korådets förändring av musikertjänsten i S:ta Ragnhilds kyrka. En av 
grundtankarna med förändringen har varit att få möjlighet att satsa på ut-
veckling av gudstjänsten och på ett bredare musikutbud. Det är primärt 
dessa två frågor som synliggörs genom intervjuerna avseende kyrkorådet. 
Det går också att säga att åtgärderna uttrycker en vision om att arbeta med 
församlingens kärna samtidigt som man arbetar med ”alla” i en öppen kyr-
ka. 
 
Såväl kyrkoråd som anställda verkar vara eniga om att det i den territoriella 
församlingen finns många människor som har svårt på olika sätt. Det hand-
lar om brist på pengar, fysisk- och psykisk sjukdom, ensamhet m.m. Men 
det handlar också om brist på andliga värden. Hur reflekterar kyrkorådet 
kring prioriteringar av olika behov? Utifrån det som sagts om visioner och 
förpliktelser verkar det som att kyrkorådets prioriteringar av behoven i hög 
grad ligger i linje med det som tidigare uttryckts, dvs. informanter talar om 
vikten av att prioritera församlingens diakoni samtidigt som man också ta-
lar om gudstjänst och församlingsbygge. I verksamhetsberättelser och i 
budgetskrivelser visar det sig att det framförallt är dessa två områden som 
blir uppmärksammade. 
 
Såväl kyrkorådet som de anställda har arbetat med omvärldsanalyser inför 
skrivandet av församlingsinstruktionen. Man har inventerat hur det ser ut i 
församlingen och dess närområden. Man har t.ex. listat de kontakter för-
samlingen har med grupper, myndigheter och institutioner utanför försam-
lingen. Men det framkommer också att det inte självklart finns korrespon-
dens mellan kunskap om omvärlden och att relatera det konkreta arbetet till 
denna kunskap. I omvärldsdimensionen syns också att kyrkorådet reflekte-
rar över relationerna mellan vad som händer i församlingens omvärld och 
de övriga dimensionerna, dvs. vilken betydelse får det för församlingen när 
betingelserna ändras i omvärldsdimensionen? Det kan t.ex. uttryckas i 
form av vad man bör göra när kommunen sparar pengar och arbeten dras 
in?   
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Hur förhåller sig relationsdimensionen till det som sagts ovan? Från såväl 
kyrkoherdens som kyrkorådets sida kommenteras det goda samarbetet dem 
emellan. Alla är överens om att det inte finns några tveksamheter vad gäll-
er styrning och ledning. Även från de anställdas sida kommer det fram att 
informanter förstår att det finns en god relation mellan kyrkoråd och kyr-
koherde. Men det goda förhållandet utvecklas också till en kritik. Kyrko-
herden upplevs som till viss del ”onåbar”. Dels upplevs det som att hon är 
borta mycket, dels som att kyrkoherden och kyrkorådet är en och samma 
person. En person som inte kommunicerar utan bestämmer. Kyrkoherden 
menar att detta är någonting som hör till dennes speciella uppgifter, att i 
allting försöka tänka in hela församlingen, och se till att allting hålls ihop. 
 
Tankefigurer med relation till kyrkorådet  
 
Vad kan man säga om mönstret i talet om identitet och pluralism utifrån 
ovanstående?164 Här, liksom i Olaus Petri församling, går det att uttrycka 
som två, mer eller mindre aktiva, parallella tankefigurer. Båda tankefigu-
rerna går att uttrycka med ord ur Södertälje-Tveta församlingsinstruktion. 
Den första kan uttryckas som: En öppen kyrka med ansvar för de många. 
Medan den andra tankefiguren kan beskrivas som: En kyrka med tydlig 
kärna. Båda tankefigurerna synliggörs genom hela studien, oftast inte i ut-
talat klar motsatsställning till varandra, utan snarare som tankemönster vil-
ka församlingen lever med och också måste kunna rymma. Den första tan-
kefiguren har sin grund i tanken att församlingen bör vara så öppen och 
tillåtande att var och en som söker sig dit också har möjlighet att finna nå-
gonting, känna sig välkommen och tillfreds. Den andra tankefiguren har 
sin grund i att församlingen bör vara tydlig som kyrka, dvs. i lära och livs-
mönster. 
 
Båda tankefigurerna verkar finnas såväl i talet inom kyrkorådet som i det 
tal som är relaterat till kyrkorådet. Det verkar vara så att trots att båda tan-
kefigurerna finns parallellt inom kyrkorådet ger det inte upphov till splitt-
ringar eller större ideologiska diskussioner. Antagligen beror det på att alla 
inblandade är väl medvetna om inom vilka ramar man har att röra sig och 
att ta strid för det som ligger utanför dessa upplevs av samtliga som ogör-
ligt. En annan förklaring är troligtvis att de två tankefigurerna inte fungerar 
statiskt i kyrkorådet. Även om tankefigurerna finns verkar informanterna i 
hög utsträckning ha förmågan att vandra mellan dem, dvs. informanter 

                                        
164 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 225-226. 



 
 

89

verkar kunna se båda som viktiga och ofrånkomliga. Ingen av tankefigu-
rerna upplevs komma i en överordnad ställning, dvs. den ena får inte mak-
ten över den andra. De lever istället parallellt med varandra där var och en 
av tankefigurerna tolkar kyrkan och församlingen utifrån sitt perspektiv 
utan att konfrontera varandra.  
 

Sammanfattning av ”talet om” med relation till 
huvudgudstjänsten 
 
Visionsdimensionen i relation till huvudgudstjänsten måste beskrivas mot 
bakgrund av kyrkoherdebytet 1997.165 Informanter har beskrivit hur den 
förra kyrkoherden samlade präster omkring sig som i hög utsträckning de-
lade dennes syn på kyrkan och församlingen. Detta har beskrivits som en i 
grunden högkyrklig tradition med en positiv syn på kärnförsamlingen och 
relativt stark bekännelsetrohet. Den nuvarande kyrkoherden beskriver sig 
själv utifrån en mer folkkyrkobetonad grundtanke, men också med positiva 
tankar kring församlingsbyggande. De komministrar som anställdes av den 
förra kyrkoherden är kvar i församlingen, detta får till konsekvens att det 
finns en spänning vad gäller gudstjänstfirandet mellan dessa och den nuva-
rande kyrkoherden på grund av den mer öppna attityd denne har drivit. 
Den inre pluralismen har man bl.a. sökt hantera genom att låta de olika di-
strikten få olika inriktningar på sina gudstjänster. Detta sätt att hantera plu-
ralismen är en nödvändig åtgärd för att kunna rymma de skilda teologiska 
inriktningar som är levande i församlingen. Men det uttrycks också som ett 
sätt att hantera den pluralism som samtidigt finns bland gudstjänstfirarna. 
Den som känner samhörighet med ett visst sätt att fira gudstjänst har lättare 
att finna det som passar när det erbjuds flera alternativa former. I försam-
lingsinstruktionen uttrycker man visionen som att gudstjänsten är hjärtat i 
församlingen och alla skall ges möjlighet att delta. För att detta skall vara 
möjligt vill man att det skall finnas ett rikt och varierat utbud i de olika 
kyrkorna. 
 
Trots visionen om ett varierat gudstjänstutbud, finns olika uppfattningar 
om vilka som är gudstjänstens samtalspartner. Detta rör framförallt S:ta 
Ragnhilds kyrka. Några säger att gudstjänsten är för ”alla” och att det inte 
finns några preferenser för någon speciell personlighet. Kyrkoherden me-
nar t.ex. att agendan är utformad på ett sådant sätt att olika människor kan 

                                        
165 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 226-229. 
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tilltalas av den och känna sig tillfreds med den och likaså att kyrkorummet 
verkar tilltala alla människor. Andra är dock av en annan uppfattning och 
menar istället att samtalspartnern främst står att finna bland de äldre. Men 
det sägs också att de som leder gudstjänsterna aldrig själva skulle hålla 
med om detta. 
 
Efter en omorganisation i församlingen skapades ett arbetslag i S:ta Ragn-
hild. Arbetslaget fick, bland annat, till uppgift att arbeta med gudstjänster-
na. Det man har gjort har varit att arbeta fram en agenda som skall följas 
vid alla gudstjänster. Man har också arbetat med gudstjänstens innehåll och 
”rytm”. Förutom sådana praktiska saker har man försökt att arbeta med 
församlingens delaktighet i gudstjänsten. Men det finns en konflikt i detta, 
beroende på att några av gudstjänstledarna inte tillhör arbetslaget men ändå 
leder gudstjänster i kyrkan. Detta är i sig inget problem. Problemet är att 
prästerna inte alltid upplevs som helt lojala med den gudstjänstordning och 
den intention med gudstjänsten som arbetslaget har arbetat fram. Det kan 
gälla vem som gör vad under en gudstjänst, vilka som är delaktiga eller 
vilka liturgiska alternativ som används. En liknande svårighet uttrycks 
också när det gäller musiken. Det finns informanter som tycker att konser-
ter i kyrkan får för stor plats på bekostnad av den breda musiken i guds-
tjänsten. I den här frågan har kyrkorådet gjort ett val och ändrat musiker-
tjänsten så att den, enligt kyrkorådet, skall kunna fungera på ett bredare sätt 
än den gjort tidigare.    
 
Hur hanterar församlingen den del av den interna pluralismen som bottnar i 
skilda ämbetssyner? Det har på flera ställen framkommit att skilda ämbets-
syner är levande. Hanterandet av detta sköts primärt av kyrkoherden ge-
nom en schemaläggning som medför att konfrontationer aldrig behöver 
komma upp till ytan. Informanter säger exempelvis att kyrkoherden hellre 
stiger åt sidan i vissa gudstjänstsammanhang än låter konflikten ställas på 
sin spets. Denna hållning är också någonting de flesta informanter verkar 
sympatisera med. Det uttrycks som någonting positivt att man i en försam-
ling, trots olika åsikter, kan leva tillsammans. Informanter är också starkt 
kritiska mot vissa tidigare anställda vilka inte på samma sätt har gått in i 
denna tillåtande hållning gentemot ”oliktänkande”. Det finns även infor-
manter som skulle vilja att kyrkoherden tydligare gav utryck för det som är 
Svenska kyrkans officiella hållning i ämbetsfrågan. Kyrkoherden själv me-
nar att hennes agerande delvis bottnar i att det är hennes ansvar att se hel-
heten och söka hålla ihop allting.   
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I Hovsjö uttrycks visioner och förpliktelser på ett annat sätt än i S:ta Ragn-
hild. Till att börja med firas enbart en typ av gudstjänst: en utbyggd famil-
jegudstjänst. Gudstjänsten är präglad av musik, gemenskap och aktivt del-
tagande. I Hovsjö uttrycks det klart att gudstjänsten är riktad mot dem som 
söker en gudstjänst som är centrerad kring Jesus och omvändelse. Söker 
man en annan typ av gudstjänst finns det andra kyrkor att gå till, säger 
man. En informant uttrycker att det är viktigt att en gudstjänst har substans 
och inte bara gudstjänsten utan hela kyrkolivet skall ge näring åt försam-
lingsmedlemmarnas kristna tro. Det skall finnas gemenskap och man skall 
rustas för ett liv som kristen. Den som leder arbetet i distriktet är prästen. 
Det framkommer såväl genom intervjun med honom som med andra in-
formanter att det på många sätt finns en centrering kring prästens person 
och vilja med arbetet. Till viss del kan det förklaras med den långa tid den-
ne arbetat i distriktet, vilket lett till många kontakter och djupa relationer. 
Men det beror också på prästens egen församlingssyn där han ända sedan 
han anställdes har motsatt sig att han mer frekvent skall tjänstgöra i övriga 
kyrkor och att andra präster skall tjänstgöra i hans distrikt.  
 
Det framkommer att det från olika håll finns en viss lågmäld kritik mot den 
teologi som förs fram genom gudstjänsterna i Hovsjö. Informanter tar upp 
det positiva med starkt församlingsbygge, stor ungdomsverksamhet, bibel-
trohet osv. Men man ser också vissa faror eller svårigheter. Det kan då röra 
sig om personcentreringen men också om den teologi som förs fram, som 
till viss del anses vara oproblematiserad och utgöra ett dike inom Svenska 
kyrkan. 
 
Tankefigurer med relation till huvudgudstjänsten  
 
Tankefigurerna en öppen kyrka med ansvar för de många och en kyrka 
med tydlig kärna verkar vara möjliga att konstruera även här.166 När det 
gäller gudstjänsten har man sedan länge haft ett visst förhållningssätt som 
nu håller på att förändras mot en större tillgänglighet och öppenhet för 
grupper av människor som tidigare inte haft sin hemvist i församlingens 
gudstjänst. Alla anställda är dock inte med i förändringen av gudstjänster-
na, varken konkret eller mentalt. Situationen kan då, utifrån båda tankefi-
gurerna, upplevas som frustrerande. Församlingens ledning, dvs. kyrko-
herde och kyrkoråd, har försökt att hantera detta genom att bl.a låta de oli-
ka distrikten få ha olika inriktningar på sina gudstjänster, vilket till viss del 

                                        
166 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 229-230. 
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möjliggör att såväl inre som yttre pluralism kan få plats i samma försam-
ling. Samtidigt har kyrkoherden genom en omorganisation i församlingen 
skapat ett arbetslag i S:ta Ragnhilds kyrka som bl.a. har fått till uppgift att 
arbeta med kyrkans gudstjänster. Genom konstruktionen av arbetslaget 
finns ett implicit stödjande från ledningen av den tankefigur som jag ut-
tryckt som en öppen kyrka med ansvar för de många. Samtidigt som kyr-
koherden har gjort detta val fortsätter hon att stötta församlingens kommi-
nistrar genom att inte driva ämbetsfrågan till sin spets, utan snarare prak-
tiskt och teologiskt möjliggör för dessa att fortsätta arbeta i församlingen.  
 
Det verkar inte vara så att tankefigurerna står som stela orörliga mönster 
utan rörelser vare sig åt det ena eller det andra hållet. Snarare verkar det 
som att flera informanter menar att de har en grundinställning, men att de 
mycket väl kan förstå, uttrycka sympati för och också stötta uttryck som 
härrör från den andra tankefiguren. Detta har säkert flera orsaker, en av 
dem är troligtvis att flera informanter uttrycker att det måste anses vara po-
sitivt att man lyckas rymma en pluralism av människor och åsikter samti-
digt i samma församling. Informanterna menar också att det inte kommer 
någonting gott ur en konflikt som de menar, med all sannolikhet, skulle 
uppkomma om man drev uppfattningar till sin spets och inte sökte att jäm-
ka ihop åsikter och handlingar. 
 

Sammanfattning av ”talet om” med relation till Arken 
och Öppna kyrkan 
 
Såväl Arken som Öppna kyrkan framställs som diakonala inrättningar, dvs. 
de är inte tänkta att ha sin grund i möjligheten att primärt generera nya 
människor till församlingsgemenskapen.167 Grunden för Arken och Öppna 
kyrkan finns i stället i den socialt svåra situation som finns inom och runt 
den territoriella församlingen. Detta förhållningssätt blir tydligt i försam-
lingsinstruktionen när man talar om öppna mötesplatser som alla skall ha 
tillgång till. Det talas också i församlingsinstruktionen om att alla som vill 
får vara delaktiga och att församlingen har ett ansvar att vårda de många. 
Detta tal, tillsammans med de omvärldsanalyser församlingen har gjort, 
ligger bl.a. till grund för att man har satsat på Öppna kyrkan men också för 
arbetet på Arken. 
 

                                        
167 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 230-232. 
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Arbetet i Öppna kyrkan drivs av arbetslaget i S:ta Ragnhild som någonting 
de menar att församlingen bör göra med tanke på den diakonala grundhåll-
ning man uttrycker att man skall stå för. Flera gånger nämns det att arbetet 
i Öppna kyrkan från början var ifrågasatt av många, såväl av anställda som 
av förtroendevalda. Informanterna säger att detta nu har ändrats radikalt till 
att istället vara ett prioriterat arbete. Det är endast någon enstaka informant 
som ändå undrar över inriktningen på arbetet i Öppna kyrkan. Kyrkoher-
den ställer också frågan om det möjligen är så att företrädare för kyrkorå-
det hellre skulle vilja ha en starkare profil på arbetet? En informant från 
kyrkorådet tar upp vikten av att verkligen vara kyrka. Det verkar inte vara 
så att det är starkt divergerande uppfattningar om det goda i arbetet med 
Öppna kyrkan, även om skiljelinjer finns. 
 
När det gäller Arken, som är en äldre företeelse, finns det inte några direk-
ta meningsskiljaktigheter kring dess vara eller icke vara. Kommer det fram 
olika tankar hos informanter rör de istället, framför allt, på vilka sätt Arken 
kan utvecklas till att bli något mer, något större och viktigare. Det handlar 
framför allt om utvecklingspotential.      
 
Kyrkorådet har på senare tid visat sitt intresse för såväl Arkens utveckling 
som för Öppna kyrkans framtid genom att skicka arbetslaget i S:ta Ragn-
hild på studieresa till San Egidio. Detta har arbetslaget tagit till sig som en 
bekräftelse på att man stöder det arbete som görs och är villiga att tänka 
vidare och satsa pengar i arbetet. Samtidigt som Arbetslaget i S:ta Ragn-
hild nu driver arbetet vidare är informanter därifrån inte främmande för 
tanken att inriktningen av arbetet kan ”kosta” någonting för församlingen. 
Kostnaden skulle kunna vara att människor som tidigare känt sig hemma 
inte längre gör det, bl.a. på grund av att saker som upplevts oföränderliga 
nu ändras, till exempel att andra människor, än tidigare, deltar i det som 
händer i kyrkan och att det kan vara liv och stoj på ett annat sätt än det va-
rit tidigare. Men informanter från arbetslaget menar att det inte alls har 
kommit så många reaktioner som man befarat. 
 
Tankefigurer med relation till Arken och Öppna kyrkan 
 
Tankefigurerna en öppen kyrka med ansvar för de många och en kyrka 
med tydlig kärna är inte alls lika tydliga här som i talet om huvudguds-
tjänsten.168 Det är tydligt att det av informanterna upplevs som att en öppen 

                                        
168 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 232-233. 



 
 

94

kyrka med ansvar för de många är den tankefigur som primärt styr arbetet. 
Arbetet verkar idag inte vara kontroversiellt eller ge upphov till schismer. 
En av anledningarna är nog att arbetet, även om det är stort, till viss del är 
perifert men framförallt inte rör en teologisk grundfråga som alla berörs av. 
Oavsett vilken uppfattning man har, vilken tankefigur man rör sig kring, är 
det möjligt att vara verksam i församlingen utan att konfronteras med arbe-
tet i och tankarna bakom Arken och Öppna kyrkan. De personer i försam-
lingen som uttrycker en mer positiv syn på tankefiguren en kyrka med tyd-
lig kärna, är heller inte involverade i Arkens eller Öppna kyrkans arbete på 
så sätt att de aktivt behöver beröras av det. 
 

FÖRSAMLINGENS PRAKTISKA TÄNKANDE 
SÖKER SAMMANHÅLLNING  
 
Kyrkorådet, huvudgudstjänsten och Arken/Öppna kyrkan har utgjort de 
praktiker som analyserats i Södertälje-Tveta församling.169 På samma sätt 
som i analysen av Olaus Petri församling är det möjligt att se två tankefi-
gurer i det individuella praktiska tänkandet. En öppen kyrka med ansvar 
för de många kallar jag den första tankefiguren. Den har sin utgångspunkt i 
ett förhållningssätt där församlingen bör vara så öppen och tillåtande att 
var och en som söker sig dit har möjlighet att finna någonting och också 
känna sig välkommen. Den andra tankefiguren har jag benämnt en kyrka 
med tydlig kärna. Den har sin grund i att församlingen bör vara tydlig i så-
väl lära som livsmönster. 
 
Hur hanteras då pluralismen av tankefigurer? Man har en historia av att 
vara en församling där tankefiguren en kyrka med tydlig kärna har varit 
viktig. Detta har på senare år ändrats mot att tankefiguren en öppen kyrka 
med ansvar för de många har börjat omfattas av allt fler, bl.a. av kyrkoher-
den. Förändringen vad gäller tankefigurer har framförallt kunnat ske då 
några personer har slutat och andra kommit till, det gäller såväl förtroende-
valda som anställda. Följden har blivit att båda tankefigurerna på ett tydligt 
sätt lever parallellt idag.  
 

                                        
169 För referenser till avsnittet se: Blåder, 2008, s. 233-235. 
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Det går att tänka sig olika sätt att hantera situationen. Men det blir tydligt i 
materialet att församlingens hanterande går att uttrycka utifrån det kyrko-
herden säger om att hon inte har bestämt vad som är god och riktig teologi, 
dvs. hon vill bevara mångfalden så länge det håller sig inom ”klassisk kris-
ten tro”. 
 
Kyrkoherdens förhållningssätt har medfört att de båda tankefigurerna tillåts 
leva i församlingen jämsides, så länge de håller sig inom ”klassisk kristen 
tro”. Detta möjliggörs genom att såväl förtroendevalda som anställda, oav-
sett vilken tankefigur man tillhör, dels är medvetna om att situationen ser 
ut som den gör och att det är utifrån dessa förutsättningar man kan fortsätta 
att fungera utan öppna konflikter, dels genom att ett flertal informanter 
också tycks värdesätta att en församling kan innehålla pluralism.  
 
Det går att uttrycka situationen som att ställningarna är låsta. Detta betyder 
att vissa åsikter och handlingsmönster inte upplevs gå att förändra. De 
finns och kan inte förändras på annat sätt än genom öppna konflikter eller 
att personer säger upp sig och slutar. Informanter från bägge tankefigurer-
na är missnöjda med många åsikter och handlingar i motsatt tankefigur, 
men kan samtidigt ha fördrag med dem och till viss del också förstå dem. 
Det kan sägas att församlingen innehåller en stor pluralism. Pluralismen 
hanterar man genom att inte konfrontera olikheterna med varandra. Det 
som sker, sker under paraplyet ”klassisk kristen tro”, förövrigt är trosupp-
fattningar och handlingar tillåtna i stor variation. Kontentan är att det ge-
mensamma, mer genomgående, samtalet och dialogen om församlingens 
vision verkar vara obetydligt då ett sådant samtal troligtvis upplevs öppna 
upp för konflikter. Sättet att hantera pluralismen tar sig uttryck i att olika 
grupper och personer i stort får arbeta med sina uppgifter utifrån den egna 
tankefiguren. Att gemensamt och på djupet söka visioner och linjer upp-
levs vara mer eller mindre omöjligt och ett försök skulle troligtvis enbart 
leda till konflikt och splittring. 
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Kapitel 3. Gemenskapens och mångfaldens 
dilemma 

 

INLEDNING 
 
I det föregående har tal om identitet och pluralism studerats. Undersök-
ningen har visat att det inom de båda församlingarna förekommer olika tal, 
till och med tal som kan uppfattas som kontradiktoriskt. De båda försam-
lingarna söker, var och en på sitt specifika sätt, hålla ihop olika tal inom en 
gemensam ram och församlingarna gör det med vad som kan uttryckas 
som ett praktiskt tänkande.  
 
Analysen av det empiriska materialet i undersökningen har teoretiskt utgått 
från Don Browning och hans teorier om det praktiska tänkandet som upp-
byggt av fem dimensioner. Detta har blottlagt ett gemensamt problem i de 
båda församlingarna som inte är helt öppet reflekterat och redovisat. Pro-
blemet kan beskrivas som att olika personer inom församlingarna uttrycker 
det individuella praktiska tänkandet om identitet och pluralism på skilda 
sätt, dvs. visioner, förpliktelser, behov osv. uttrycks på fundamentalt olika 
sätt inom respektive församling. Olika tankefigurer är aktiva parallellt 
inom varje församling. Detta skulle primärt kunna ses som ett problem ba-
serat på att människor är olika och därför inte kommer överens, dvs. som 
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ett ”olösbart” praktiskt problem. Men troligtvis är det mer fruktbart att inte 
se det som ett praktiskt problem, utan snarare som ett mer allmängiltigt och 
fundamentalt dilemma, kring vad det är att vara kyrka. Dilemmat kan ut-
tryckas som: hur vårdas gemenskapen samtidigt som det finns en öppenhet 
för det annorlunda? Att skapandet av en gemenskap uppbyggd på mångfald 
kan ses som ett dilemma blir påtagligt vid en överblick av skilda sam-
manslutningar. De flesta sammanslutningar består av intressegemenskaper 
och åsiktsgemenskaper, dvs. gemenskaper som uttrycks genom någon form 
av likhet mellan deltagarna.170 En församling inom Svenska kyrkan där-
emot är, enligt kyrkoordningen, en gemenskap av alla som bor inom för-
samlingens område, dvs. inte bara de personer som är lika varandra.171 Hur 
kan församlingen gestalta en sådan gemenskap där också det annorlunda 
inkluderas? Ett dilemma, olösbart i princip men som kan gestaltas momen-
tant, vilket församlingar inom Svenska kyrkan är tvungna att praktiskt han-
tera.  
 
De båda församlingarna i den empiriska undersökningen bearbetar och 
hanterar kontinuerligt dilemmat, dvs. det praktiska tänkandet måste stän-
digt beakta att det inom gemenskapen förekommer olika tankefigurer och 
genom det gestaltar de ett svar på dilemmat. Detta sker dock i viss ut-
sträckning oreflekterat och är inte alltid tydligt och uttalat. Då förutsätt-
ningarna ständigt förändras handlar det inte om att permanenta ett visst 
praktiskt tänkande, det handlar istället om att fortlöpande omgestalta för-
samlingens praktiska tänkande så att gemenskapen bejakar såväl likheter 
som olikheter, dvs. att dessa synliggörs och tas på allvar utan att förorsaka 
olösliga splittringar.  
 
Undersökningen visar att sättet att hantera pluralismen av tankefigurer tar 
sig olika uttryck i de båda församlingarna. I Olaus Petri församling före-
kommer många olika tal och handlingar, men ur materialet framkommer 
att en viss kategori av tal och handlingar dominerar i praxis dvs. sådant 
som betecknas med tankefiguren en pluralism av församlingar. En konse-
kvens av denna dominans av en tankefigur är att vissa anställda och förtro-
endevalda inte upplever sig delaktiga i församlingens identitetsskapande på 
det sätt de eftersträvar. Materialet visar istället att det hos dessa finns en 
viss känsla av ”osynliggörande” och maktlöshet. Situationen i Södertälje-
Tveta församling hanteras istället genom att de båda i församlingen före-

                                        
170 Jfr. t.ex.: Gutman, 2003, s. 1 ff. 
171 Kyrkoordning, 1999, Andra avdelningen, Inledning.  
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kommande tankefigurerna tillåts existera parallellt, men att de företrädes-
vis förekommer på skilda platser i församlingen. Det kan tolkas som att 
församlingen blir ett ”paraply” under vilket olika tankefigurer tillåts existe-
ra så länge de uttrycker, det kyrkoherden benämner som, ”klassisk kristen 
tro”. Den positiva konsekvensen är att alla får stor möjlighet att tala och 
handla utifrån sin tankefigur. Nackdelen är att få känner sig riktigt nöjda 
med att församlingen upplevs ”spreta” åt flera håll. Slående är också att 
gemenskapen mellan människor som omfattar olika tankefigurer inte heller 
genom detta sätt att hantera situationen blir större. Personer som uttrycker 
skilda tankefigurer lever i stor utsträckning separerade, men under det ge-
mensamma paraplyet Södertälje-Tveta församling.   
 
Men som tidigare sagts behöver skillnaden mellan församlingarna inte bero 
på olika principiella ställningstaganden, de kan också bero på praktiska 
omständigheter som exempelvis tillgången till flera kyrkor i Södertälje-
Tveta, som därför kan få olika inriktningar vad gäller gudstjänster och 
verksamhet. 
 

ATT FÖRSTÅ GEMENSKAP OCH 
MÅNGFALD SOM ETT MER GENERELLT 
DILEMMA 
 

SVENSKA KYRKAN SOM EN KYRKA FÖR 
ALLA  
 
En församling inom Svenska kyrkan är enligt kyrkoordningen ”/…/en ge-
menskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom 
församlingens område.”172 Församlingarna är territoriellt indelade på så 
sätt att folkbokföringsorten bestämmer församlingstillhörigheten.173 Samti-

                                        
172 Kyrkoordning, 1999, Andra avdelningen, Inledning.  
173 Kyrkoordning, 1999, Åttonde avdelningen, 35 kap. 1§. 
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digt sägs också i kyrkoordningen att ”Kyrkan har rum för alla, för den sö-
kande och tvivlande likaväl som för den trosvisse,/…/”174 Utifrån dessa 
satser ur kyrkoordningen borde det vara möjligt att uttrycka den enskilda 
församlingen som en mångfaldens gemenskap. Att uttrycka bilden av för-
samlingen i form av en gemenskap dit alla är välkomna och där de också 
får plats, förekommer inte bara i kyrkoordningen. I Befrielsen. Stora boken 
om kristen tro, uttrycks det bland annat som: 
 

Kyrkans gudstjänst är öppen – lika öppen som gemenskapen 
kring Jesus en gång var. Där finns syndare, misslyckade och ut-
stötta såväl som välartade och fromma. Osäkra och tvivlare finns 
i kyrkan, alldeles som bland de lärjungar Jesus själv valde ut. In-
gen är utestängd, utom den som utestänger sig själv. Kyrkan är 
en gemenskap och en miljö att växa i/…/175        

 
Sven Thidevall påpekar också i sin undersökning av församlingsinstruktio-
ner i Stockholms stift att ordet ”alla” är det ord som de flesta församlings-
instruktioner har gemensamt. Det kan exempelvis uttryckas som ”Alla är 
välkomna till Svenska kyrkan” eller ”Församlingen vill hålla kontakt med 
alla sina församlingsbor.” Men samtidigt som församlingarna talar om att 
vara öppna och till för ”alla” visar Thidevall att det inte stämmer helt med 
den faktiska situationen i kyrkan, församlingarna är inte till för alla.176  
 
Att i retoriken uttrycka kyrkan som en öppen gemenskap där alla får plats 
görs såväl på församlingsnivå som i officiella dokument inom Svenska 
kyrkan. Den bild Svenska kyrkan ger av sig själv stämmer också bra över-
ens med hur de två församlingar som undersöks uttrycker öppenheten och 
målet att vara till för alla i sina respektive församlingsinstruktioner. Den 
ena församlingen uttrycker det som att man, ”Vill vara en levande försam-
ling – där alla berörs av kyrkans tro, bekännelse och lära och alla som vill 
får vara delaktiga.”177 Medan den andra församlingen skriver att försam-
lingen, ”/…/vill vara en demokratisk, öppen gemenskap och välkomna alla 
som av olika skäl väljer att delta i församlingslivet.”178  
 

                                        
174 Kyrkoordning, 1999, Sjätte avdelningen, inledning. 
175 Lind, Block, Larsson & Åkesson (red.), 1993, s. 242. 
176 Thidevall, 2005, s. 85 ff.  
177 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. 
178 Församlingsinstruktion för Olaus Petri församling, s. 1. 
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I retoriken förekommer ord som ”alla” och ”gemenskap” i samband med 
synen på församlingen, men undersökningen har visat att verklighetens 
församlingsgemenskap är mer komplicerad, dvs. församlingen som en ge-
menskap byggd på mångfald har inte visat sig vara något enkelt att åstad-
komma utanför retoriken. Detta kan den kyrkliga historien också visa ota-
liga exempel på, dvs. där församlings- eller kyrkogemenskapen har varit 
svår att upprätthålla eftersom det inte upplevts som meningsfullt att ingå i 
en gemenskap med människor som har en annan tro, uppfattning, överty-
gelse eller liknande än man har själv. Materialet till undersökningen visar 
därför på något om kyrkan som pekar utöver dessa två församlingar.  
  
I det följande tecknas ytterligare två exempel för att förtydliga det dilemma 
undersökningen tydliggjort. Förhoppningen är att exemplen kan öppna upp 
för en förståelse av att församlingarna i den empiriska undersökningen inte 
på något sätt är unika i sina respektive praktiska handlanden. Det första ex-
emplet är från Norge och hämtas från Harald Hegstads179 två böcker, Fol-
kekirke og trosfellesskap samt Kirke i forandring.180 Det andra exemplet är 
från Latinamerika och hämtas primärt ur Leonardo Boffs181 böcker, Eccle-
siogenesis och Church: Charism and Power, samt de båda dokumenten 
från Katolska kyrkans Troskongregation, Instruction on Certain Aspects of 
the ”Theology of Liberation” och Instruction on Christian Freedom and 
Liberation.  
 

TVÅ FÖRDJUPANDE EXEMPEL 
 

Den norska folkkyrkan 
 
Ett exempel vilket synliggör dilemmat om gemenskap och mångfald så 
som det kan ta sig uttryck i förhållandet mellan kärna och periferi i en 

                                        
179 Harald Hegstad, född 1959, är professor i sociologi vid Menighetsfakulteten i Oslo. 
180 Vidare har Hegstad diskuterat kring dessa frågor bland annat i artiklarna: ”Kyrkan på plat-
sen. Medlemskap i lokalförsamlingen i ett ekumeniskt och religionspluralistiskt perspektiv”, 
Hegstad, 1995, s. 89-93 samt ”A Minority Within the Majority. On the Relation Between the 
Church as Folk Church and as a Community of Believers”, Hegstad, 1999 a, s. 119-131.   
181 Leonardo Boff, född 1938, har verkat som franciskan och som professor i Petropolis i Bra-
silien. Bowden, 1990, s. 20. 
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folkkyrka och som i tid och rum ligger nära den svenska verkligheten ges 
genom en undersökning av den Norska kyrkan. Under början av 90-talet 
gjorde Harald Hegstad en undersökning av tre församlingar i den Norska 
kyrkan med inriktning mot begreppen ”folkekirke” och ”trosfellesskap”.182 
Motiv från denna mer sociologiska undersökning diskuterar han sedan vi-
dare i boken Kirke i forandring.183 Det som för Hegstad är utgångspunkten 
för undersökningen är att på ett bättre sätt söka förstå församlingar i Nors-
ka kyrkan. Han söker därför bland annat efter den teologi som de olika ak-
törerna ger uttryck för och förhållandet mellan aktörernas handlande och 
deras självförståelse.  
 

Oppgaven blir altså å tegne et så godt bilde som mulig av det re-
ligiøse liv som utfoldes innenfor disse rammene. Hva slags sam-
handling foregår mellom ulike aktører, og hvilket forhold har 
denna samhandlingen til de organisatoriske strukturene som sam-
handlingen skjer innenfor/…/Jag er med andre ord ute etter å 
beskrive den «teologi» som forutsettes av de ulike aktørene – 
uten dermed å behandle aktørene som fagteologer/…/Til de pro-
blemstillinger jeg ønsker å belyse, hører som nevnt også 
spørsmålet om forholdet mellom de ulike grupper/aktører og de-
res selvforståelser. Et viktig spørsmål blir i denne sammenheng 
forholdet mellom en mer folkekirklig form for kirketilhørighet, 
og den form for tilhørighet som formidles gjennom mer intensive 
kristne fellesskap.184   

 
Hegstads undersökning borde också gå att förstå med de termer som an-
vänds vid undersökningen av Olaus Petri och Södertälje-Tveta församling-
ar, nämligen som församlingars praktiska handlande för att hantera före-
komsten av olika tankefigurer och reflektionen över detta praktiska hand-
lande.  
 
De tre församlingar Hegstad studerar tillhör alla Norska kyrkan. Trots det 
är de på många sätt skilda från varandra. De är geografiskt placerade i oli-
ka delar av landet, de är olika stora och ligger i såväl stad som landsbygd. 
De lever också i miljöer där olika trostraditioner har haft större eller mind-
re genomslag. Men framförallt tar sig relationen mellan folkkyrka och 
                                        
182 Detta blev belyst i den av Harald Hegstad år 1996 utkomna boken: Folkekirke og trosfel-
lesskap. Et kirkesociologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse 
av tre norske lokalmenigheter. Hegstad, 1996.  
183 Hegstad, 1999 b. 
184 Hegstad, 1996, s. 14.  
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trosgemenskap olika uttryck i de olika församlingarna.185 I Hegstads tolk-
ning av materialet är denna relation mellan folkkyrkan och trosgemenska-
pen inte i något exempel självklar eller oproblematisk. Relationen tar sig 
dock olika uttryck beroende på en mängd faktorer, vilka Hegstad redovisar 
i undersökningen. Gemensamt för de tre församlingarna i undersökningen 
är dock att det finns en ambivalens i relationen, vilket församlingarna mås-
te hantera.186  
 
Att Hegstad väljer att använda dessa två begrepp i sin undersökning måste 
förstås mot bakgrund av situationen i Norska kyrkan. Han ser också svå-
righeter med båda begreppen. Begreppet ”folkkyrka” är värdeladdat och 
kan ha många olika betydelser och det används också på olika sätt. ”Tros-
gemenskapen” är också det en svårdefinierad företeelse, med olika under-
grupper osv.187 Att han ändå använder dessa begrepp beror i hög grad på att 
han menar att det helt enkelt inte finns andra och bättre begrepp att använ-
da. Hegstad är inte ute efter att göra precisa definitioner av begreppen utan 
säger att de till viss del har flytande gränser.188  
 
Ett antagande Hegstad gör är att Norska kyrkan kan ses, och även förstår 
sig själv, som folkkyrka, vilket bl.a. blir synligt i olika officiella kyrkliga 
dokument.189 Inom folkkyrkan kan sedan uttrycksformerna variera. Kyrkan 
kan framträda som såväl folkkyrka som trosgemenskap inom ramen för 
den officiella folkkyrkan, dvs. de kan ses som uttrycksformer av folkkyr-
kan.190 I ett försök till definition som Hegstad gör av begreppen uttrycks 
folkkyrkan dels som en institution med en speciell relation till människor i 
samhället dels som en gemenskap vilken människor är en del av. Tillhörig-
het till folkkyrkan är en del av en allmän kultur i samhället och på grund av 
sin utbredning ses den som ”normal” av det stora flertalet människor, detta 
får också till följd att inom folkkyrkans ram finns såväl tradition som kon-
vention.191 Bland annat använder människor i hög utsträckning kyrkans ri-
ter som dop, konfirmation, vigsel osv.  Men Hegstad visar också att folk-
kyrkan inte bara är kopplad till en sekulariserad befolknings behov av tra-
dition utan även innehåller andra inslag. Personlig tro, bön, etiska ställ-

                                        
185 Hegstad, 1996, se t.ex.: s. 383.  
186 Hegstad, 1996, se t.ex.: s. 397 ff. 
187 Hegstad, 1996, s. 15 ff. 
188 Hegstad, 1996, s. 15 ff. 
189 Hegstad, 1999 b, s. 22 f. 
190 Hegstad, 1996, s. 17. 
191 Hegstad, 1999 b, s. 26. 
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ningstaganden osv. återfinns också inom folkkyrkan vilket gör att bilden av 
folkkyrkan blir mycket mångfacetterad.192   
 
Trosgemenskapen å andra sidan blir hos Hegstad ett begrepp som inrym-
mer flera andra begrepp såsom: ”kjernemenighet”, ”menighetsfellesskap” 
och ”bedehusfellesskap”.193 En grundtanke i detta är att trosgemenskapen 
handlar om en mindre grupp människor som träffas utifrån mer explicit re-
ligiösa utgångspunkter, dvs. det handlar om människor som träffas för att 
de har en gemensam tro och ett gemensamt engagemang.194 Med detta är 
det dock inte sagt att det inte kan finnas en gemensam tro inom folkkyrkan, 
den uttrycks dock på ett annat sätt. För att kunna uppfattas som en trosge-
menskap måste det också finnas någon kontinuitet och någon form av rela-
tioner inom gruppen.195 I Norge tog väckelsen under 1800-talet en annan 
riktning än den gjorde i Sverige. Medan väckelsen i Sverige, i stort, åtfölj-
des av utbrytningar ur Svenska kyrkan och därmed skapandet av olika fri-
kyrkosamfund, förblev väckelserörelserna en inomkyrklig företeelse i Nor-
ge. En följd därav är att det inom Norska kyrkan finns ”bedehus” tillhöriga 
någon av väckelseorganisationerna. Personer aktiva i ”bedehusen” står i 
olika relationer till Norska kyrkan. De tillhör formellt den Norska folkkyr-
kan och de använder samma riter som används i folkkyrkan men samtidigt 
bildar de också en egen gemenskap med vissa relationer till den större mil-
jön folkkyrkan. ”Kjernemenigheten” består av de människor som är kyrk-
ligt aktiva och som utgör kärnförsamling i en kyrka. Dessa personer kan 
vara aktiva inom något ”bedehus”, men de behöver inte vara det. I de tre 
församlingar Hegstad undersöker står olika kyrkliga uttrycksformer i rela-
tion till varandra på skilda sätt.  
 
I Mære tecknas bilden av en församling som präglas av att väckelsen inte 
fått så stort genomslag. Gränserna mellan folkkyrka och trosgemenskap har 
inte vattentäta skott, utan är snarare flytande. Vad som är innanför och vad 
som är utanför är inte självklart.196 De flesta upplever sig som ”kristna” 
men inte ”religiösa”. Man använder gärna ”bedehusets” aktiviteter för 
barn197 utan att i övrigt sympatisera med ”bedehusets”, som många menar, 

                                        
192 Hegstad, 1996, s. 384 ff. 
193 Hegstad, 1996, s. 17. 
194 Hegstad, 1999 b, s. 48. 
195 Hegstad, 1996, s. 15 f. 
196 Hegstad, 1996, s. 24. 
197 Hegstad, 1996, s. 40. 
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dömande tro.198 I stor utsträckning består kyrkorådet av folkkyrkomed-
lemmar, dvs. av ”kristna”. Det har dock sedan 1970-talet också kommit in 
”religiösa” personer i kyrkorådet, framförallt har dessa kommit inflyttande 
från andra orter.199 Kärnförsamlingen i kyrkan består primärt av två grup-
per. Den första är de personer som har en ”bedehusbakgrund” men som 
trivs bättre i kyrkan,200 den andra gruppen är de som i sin självförståelse 
och aktivitet till viss del liknar de ”bedehuskristna” men som är aktiva i 
kyrkan.201 Församlingens präster har, trots olika bakgrund, en utpräglat po-
sitiv inställning till folkkyrkan och de har inte heller varit aktiva i upp-
byggnaden av en kärnförsamling.202 
 
Situationen i Varhaug karakteriseras av en relativt stark ställning för väck-
elseorganisationerna,203 ca 25 % av dem som är över 15 år tillhör någon 
kristen verksamhet.204 Här finns en tydligare uppdelning mellan ”innanför” 
och ”utanför” och begreppet ”kristen” är reserverat för innanförgruppen.205 
Det finns också en skepsis från väckelserörelsens medlemmar gentemot 
andra kyrkomedlemmar.206 Traditionella folkkyrkliga riter som dop och 
konfirmation spelar här mindre roll för att få definiera sig som kristen. Det 
som definierar en kristen person är här istället den personliga omvändel-
sen.207 Kyrkan blir på många sätt en kristen verksamhet som ligger i linje 
med väckelseorganisationerna208 och den gudstjänstfirande församlingen i 
kyrkan består framförallt av två grupper, ”fasta” och ”sporadiska”.209 Den 
fasta gruppen i kyrkan består nästan enbart av människor som också hör till 
väckelsemiljöerna.210 Prästens roll blir, utifrån väckelseorganisationerna, i 
stor utsträckning definierad av vilken tilltro man har till prästen, dvs. hur 
”renlärig” prästen är.211 Prästerna försöker hantera situationen genom att 

                                        
198 Hegstad, 1996, s. 33. 
199 Hegstad, 1996, s. 37. 
200 Hegstad, 1996, s. 90. 
201 Hegstad, 1996, s. 98. 
202 Hegstad, 1996, s. 123 f. 
203 Hegstad, 1996, s. 128. 
204 Hegstad, 1996, s. 133. 
205 Hegstad, 1996, s. 136. 
206 Hegstad, 1996, s. 139. 
207 Hegstad, 1996, s. 141. 
208 Hegstad, 1996, s. 194. 
209 Hegstad, 1996, s. 207. 
210 Hegstad, 1996, s. 207. 
211 Hegstad, 1996, s. 214 ff. 
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söka göra söndagens gudstjänst till den kristna huvudsamlingen till vilken 
alla, oavsett tillhörighet, är välkomna.212 
 
Den tredje församlingen är Kolbotn. Den ligger i Oslos närområde och är 
också den största församlingen i undersökningen. Verksamheten i försam-
lingen riktar sig framförallt till det som kan betecknas som folkkyrkan, 
samtidigt som det också finns en grupp människor inom församlingen som 
utgör en kärnförsamling.213 Församlingen har tidigare kunnat beskrivas 
som en företeelse med två centrum, kyrka och ”bedehus”.214 Numera har 
det mesta av väckelserörelsernas arbete övertagits av kyrkan och väckelse-
organisationerna fungerar i stor utsträckning som resurser i den kyrkliga 
församlingen.215 Det finns en ambivalens inom den grupp som utgör kärn-
församlingen gentemot församlingens gudstjänster, där vissa menar att de 
alldeles för lite främjar gemenskap och delaktighet, medan andra är till-
freds med den form gudstjänsterna har.216 Samtidigt tycks de som primärt 
hör till folkkyrkan vara tillfreds med kyrkan och dess gudstjänster som 
man menar visar på en viktig tradition.217 Det finns olika uppfattningar 
kring om man måste vara personligt kristen för att sitta i kyrkorådet218 och 
prästens roll uppfattas i stor utsträckning som att prästen är präst för den 
enskilde, dvs. tanken på prästen som herde i en gemenskap är inte så fram-
trädande.219  
 
En slutsats Hegstad drar mot bakgrund av materialet är att den dubbelhet 
som finns i Norska kyrkan där kyrkan kan framträda som såväl folkkyrka 
som trosgemenskap troligtvis inte är ett övergående fenomen. Han ser bör-
jan till denna utveckling, i det moderna tänkandet, med en sektorisering av 
livet som följd. Det skulle därför vara möjligt, även troligt, att tänka sig att 
folkkyrkan skulle försvinna med tiden och att kyrkan skulle komma att ut-
göras av trosgemenskapen, menar Hegstad. Han visar dock med material 
från såväl Norge som DDR och Västtyskland att det inte alls är säkert att 
det är den troliga utvecklingen. Hans slutsats är att även om kyrkan kom-
mer att se annorlunda ut i framtiden är det troligt att den dubbelhet i fram-
trädelseformer som är synliga i dag, i form av folkkyrka och trosgemen-
                                        
212 Hegstad, 1996, s. 221 f. 
213 Hegstad, 1996, s. 250. 
214 Hegstad, 1996, s. 262.  
215 Hegstad, 1996, s. 259 f. 
216 Hegstad, 1996, s. 263 ff. 
217 Hegstad, 1996, s. 357 ff. 
218 Hegstad, 1996, s. 378 f. 
219 Hegstad, 1996, s. 372. 
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skap, även i en framtid kommer att finnas kvar och som sådana också vara 
viktiga.220 
 
Om man idag skall beskriva Norska kyrkan går det inte, enligt Hegstad, att 
göra det genom att endast använda ett av begreppen, varken reellt eller teo-
logiskt. Det är först när begreppen läggs på varandra och ses tillsammans 
som de ger en bild av kyrkan. Det som i idealfallet skulle vara en enhet har 
idag blivit en splittrad verklighet. En beskrivning av kyrkan idag måste 
därför söka att hålla ihop bägge dessa bilder inom en enhet. Det innebär 
dock inte att de båda bilderna är likvärdiga uttryck för den kyrkliga verk-
ligheten. Till viss del menar Hegstad att trosgemenskapen representerar ett 
”mer än”. Han använder orden ”representation” och ”manifestation” för att 
beskriva vad han menar. I trosgemenskapen manifesteras det andliga för-
bund som alla döpta är en del av. Trosgemenskapen representerar också 
den folkkyrkliga gemenskapen genom sitt gudstjänstliv och sitt praktiska 
arbete för kyrkan. Konsekvensen för Hegstad är att det är här kyrkan måste 
förankras. Inte i en hierarki ovanifrån, inte heller i en demokratisk upp-
byggnad underifrån utan i de människor som i ord och handling represente-
rar den lokala kyrkliga gemenskapen.221  
 
Vilka fördelar men också svårigheter med mångfalden ser då Hegstad? 
Mångfalden kan öppna upp kyrkan så att fler känner sig hemma, samtidigt 
som det i en mångfald också kan bli så att direkta självmotsättningar lever 
sida vid sida. Detta blir enligt Hegstad den största utmaningen inför fram-
tiden, att kunna skilja på den legitima och den mer problematiska mångfal-
den. I en situation av mångfald blir det viktigt att det som ändå binder 
samman är genomreflekterat och ansett som viktigt. Hegstads slutsats blir 
till slut en fråga, om inte Norska kyrkan inför framtiden borde våga samla 
sig kring trons centrala innehåll samtidigt som man öppnar upp för olika 
varianter i de religiösa uttrycksformerna.222 Kontentan blir att Norska kyr-
kan bör samlas kring kärnan, dvs. ord och sakrament och med detta som en 
gemensam kärna våga tillåta en större lokal mångfald, där fler får möjlig-
het att känna igen sig och fler perspektiv på vad det vill säga att vara kyrka 
kan bli synliga. Hegstad är inte främmande för att ge utrymme för mång-
falden i Norska kyrkan genom att kyrkan är en men där skilda församlingar 
var och en kan söka sina uttryckssätt i tryggheten av att kärnan är den-
samma i varje församling.  
                                        
220 Hegstad, 1999 b, s. 63 ff. 
221 Hegstad, 1999 b, s. 71 ff. 
222 Hegstad, 1999 b, s. 132 ff. 
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Hegstad visar med sin undersökning att de tre församlingar han har stude-
rat, trots olika kyrkliga inriktningar, bakgrund och skilda kontexter alla 
brottas med en likartad frågeställning. Frågan rör relationen mellan den 
stora gruppen, dvs. kyrkan som folkkyrka och den mindre gruppen, dvs. 
kyrkan som trosgemenskap, inom en och samma församling. Dessa båda 
uttryck för kyrkan existerar parallellt i alla tre församlingarna, men hante-
randet av det sker på skilda sätt. Gemensamt för alla församlingarna är att 
mångfalden, av många, upplevs som en svårighet eller en komplikation för 
församlingsarbetet. Hegstad gör med sin beskrivning av situationen i den 
Norska kyrkan det troligt att de svårigheter de norska församlingarna brot-
tas med går att uttrycka på ett liknande sätt som de svårigheter denna un-
dersöknings församlingar brottas med. Det finns påtagliga likheter mellan 
det dilemma kring gemenskap och mångfald som de två församlingarna i 
denna undersökning på olika sätt förhåller sig till och gestaltar och det di-
lemma som de norska församlingarna förhåller sig till och gestaltar.  
 
I såväl de svenska som de norska församlingarna fungerar församlingarnas 
praktiska tänkande på ett sådant sätt att det skall gå att hantera olika tanke-
figurer utan att det uppstår ohållbara kriser som spräcker församlingarna. 
Kriser i mindre bemärkelse förekommer dock ständigt i alla församlingar-
na vilket föranleder förändringar av det praktiska tänkandet för att kunna 
hantera situationen. De norska församlingarna i Hegstads undersökning vi-
sar alla på ett praktiskt tänkande som hanterar att församlingarna har olika 
sidor som skall samsas inom en och samma enhet. Trots detta visar under-
sökningen att sammanhållningen är svår att realisera på ett sådant sätt att 
folkkyrkan och trosgemenskapen gemensamt får uttrycka församlingen. De 
olika grupperna tycks istället ofta vårda gemenskapen med likasinnade på 
ett sätt som motarbetar kyrkans uppgift att vara till för alla. Gemenskapen 
blir i stor utsträckning gemenskap med de ”lika”, där de ”olika” inte får 
samma utrymme.    
 

Den latinamerikanska basförsamlingsrörelsen 
 
Ytterligare ett exempel värt att lyfta fram kommer från basförsamlingsrö-
relsen i Latinamerika.223 Genom exemplet synliggörs framförallt hur ge-

                                        
223 I denna korta presentation av basförsamlingsrörelsen presenteras den som en relativt enhet-
lig rörelse, trots att den har tagit sig olika uttryck på skilda håll i Latinamerika, se t.ex.: Aze-
vedo, 1990, s. 638 ff. Två artiklar också värda att nämna med tanke på att de diskuterar rela-
tionerna mellan befrielseteologin och Dietrich Bonhoeffer är Julio de Santa Ana´s artikel 
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menskapen kan bli svårhanterlig på grund av sociala frågor och maktfrågor 
inom kyrkan. Det som är relevant i detta stycke är inte hela basförsam-
lingsrörelsens utveckling, inte heller dess olika befrielseteologiska kompo-
nenter.224 Det primära är istället basförsamlingsrörelsen och dess relation 
till den institutionaliserade kyrkan som ett exempel på en situation där ge-
menskapen varit svår att upprätthålla då olikheten inom gemenskapen, av 
båda parter, upplevts som allt för stor.225 
 
Under 1950-talet utvecklades en socialt engagerad lekmannarörelse i Bra-
silien. Rörelsen fick så småningom en plattform och ett stöd i den nationel-
la brasilianska biskopskonferensen CNBB och dess ledare dom Helder 
Camara.226 Under de politiskt och kyrkligt turbulenta åren på 1950-60 talen 
omskapades successivt lekmannarörelsen till något som kom att kallas co-
munidades eclesiais de base eller basförsamlingar. Basförsamlingarna har 
inte sin konkreta grund i Andra vatikankonciliet men de sammanfaller i tid 
och mycket av det som diskuterades under konciliet kom också att påverka 
basförsamlingarnas utveckling. Ett av spörsmålen var ”de fattiga” och de-
ras situation. Resultatet tog sig konkret uttryck i vatikankonciliets båda do-
kument Lumen Gentium och Gaudium et Spes.227 När Andra vatikankonci-
liet avslutades 1965 hade många tankar om förnyelse tagit form. Aggior-
namento228 var för många inte bara ett ord, utan också något att i praktiken 

                                                                                                                           
 
”The Influence of Bonhoeffer on the Theology of Liberation”. de Santa Ana, 1976, s. 188-
197, samt Steven Schroeder´s artikel ”Ecclesiogenesis: Leonardo Boff and Dietrich Bonhoef-
fer on the Church”. Schroeder, ”Ecclesiogenesis: Leonardo Boff and Dietrich Bonhoeffer on 
the Church”, s. 41-54.    
224 För vidare läsning om dessa och relaterade ämnen se t.ex.: Ecclesiogenesis. Boff, 1977 
eller Church: Charism & Power. Boff, 1981 eller The Expectation of the Poor. Cook, 1985 
eller A Theology of Liberation. Gutiérrez 1971. 
225 Anledningarna till dessa splittringar uttrycks ofta på olika sätt beroende på den ingång man 
har i frågan, för vidare läsning kring detta se t.ex.: ”Instructions on Certain Aspects of the 
Theology of Liberation”, Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730) eller The New Libertarian Gospel. Gutiérrez Gonzáles, 1977 
eller Liberation Theology and the Liberal Society. Novak (ed.), 1987 eller Mysterium Libera-
tionis. Ellacuría & Sobrino (eds.), 1990. 
226 Lautmann, 1987, s. 32 ff. 
227 Barreiro, 1977, s. 4 ff. 
228 Ordet betyder förnyelse, att göra aktuell eller modernisera och det används ofta i relation 
till reformerna under Andra vaticankonciliet. Se t.ex.: Ford, 1989, del 2, s. 383 
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söka realisera.229 Med anledning därav möttes det latinamerikanska bis-
kopsmötet i Medellin i Colombia 1968, för att diskutera vilka konsekven-
ser Andra vatikankonciliet skulle få i en latinamerikansk kontext. Nyckel-
begreppen kom att bli utveckling och befrielse.230 Det stöd biskopsmötet 
visade i Medellin och det som senare hände i Puebla i Mexico 1979 gav 
näring åt, men kom också att problematisera och ge inriktning för, basför-
samlingsrörelsens utveckling.231  
 
Det finns olika hot mot den kyrkliga gemenskapen. Företrädare för basför-
samlingsrörelsen vill, bland annat, se framväxten av basförsamlingarna 
som uttryck för en reaktion mot såväl politiska232 som kyrkliga233 företeel-
ser i den Latinamerikanska nutidshistorien vilka har utmanat denna gemen-
skap. Leonardo Boff beskriver i boken Ecclesiogensesis. The Base Com-
munities Reinvent the Church hur basförsamlingarna bl.a. kan ses som en 
reaktion mot en kyrka som i praktiken inte förmådde att betjäna alla de 
människor som hörde till kyrkan. Han beskriver exempelvis hur det kunde 
gå långa tider innan människor på landsbygden fick besök av en präst.234 
Under de perioder när mer avlägsna byar på landsbygden inte hade tillgång 
till en präst var människorna i praktiken bortkopplade från kristen under-
visning, mässfirande och andra religiösa uttrycksformer. Basförsamlingar-
na blev då en möjlighet att med egen kraft ta ansvar för och få viss kontroll 
över livssituationen.235 Samtidigt som dessa och andra liknande praktiska 
faktorer var med om att skapa premisserna för basförsamlingarna finns det 
också andra omständigheter som har påverkat utvecklingen av basförsam-
lingsrörelsen. En sådan faktor är till exempel den kritik som riktats från 
basförsamlingarna mot den institutionaliserade kyrkans hierarkiska struk-
tur.236 Essensen av kritiken går ut på att den hierarkiska uppbyggnaden 
inom den institutionaliserade kyrkan inte har förmått att på ett adekvat sätt 
möta upp mot de behov som stora grupper av fattiga och marginaliserade 
människor i Latinamerika har. Istället för att låta människor inom en för-
samlingsgemenskap få ta ansvar och vara delaktiga i trostolkning och 
kyrkoliv där dessa skulle kunna få stärkt hopp, bli sedda och växa som 

                                        
229 Denna känsla av framtidstro och hopp till förändring omnämns bl.a. av Hans Küng i föror-
det till den engelska utgåvan av hans bok Die Kirche. Küng, 1967, s. ix ff.  
230 Nylund, 1985, s. 15 ff. 
231 Cook, 1985, s. 240 ff. 
232 Jfr. t.ex.: Gutiérrez, 1971, s. 22-37 eller Sobrino, 1981.  
233 Jfr. t.ex.: Boff, 1981 eller Cook, 1985. 
234 Boff, 1977, s. 2 ff. 
235 Boff, 1977, s. 3 f. 
236 Boff, 1977, s. 23 ff. 
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människor, menar Boff, att den lodräta hierarkiska strukturen i kyrkan ska-
par en miljö som försvårar gemenskap mellan olika grupper och människor 
och istället för gemenskapen placerar frågan om makt i förgrunden.237 Boff 
uttrycker det som att den institutionaliserade kyrkan därmed har vänt upp 
och ned på liknelsen om herden och fårflocken. Den borde tolkas så att 
först kommer flocken och först därefter kommer en herde för flockens 
skull. Nu fungerar det istället så inom den institutionaliserade kyrkan att 
det primära är herden och först därefter kommer fårflocken.238  
 

The Church, in the Latin West, has been thought of in terms of 
Christ/church polarity, within a juridical vision. The relationships 
between Christ and the church are formulated on the model of the 
relationships of a society with its founder. Christ transmits all the 
power to the twelve, who transmit it to their successors, the bish-
ops and the pope. The latter have been considered as the sole de-
positaries of all responsibility, and have been seen as amassing 
for themselves all power in the church, in such wise that they are 
pictured as in confrontation with the community. Thus the actual 
community is divided between rulers and governed, between 
celebrants and onlookers, between producers and consumers of 
sacraments. In a like systematization, the hierarchy constitutes 
the sole representative of the universal church and the particular 
church.239  

 
Det som hotas genom denna struktur är framförallt gemenskapen mellan 
människor. Istället för att vara en gemenskap med jämbördiga relationer 
skapas en uppdelning mellan mäktiga och maktlösa, mellan ledare och led-
da, vilket leder till passivisering och alienation.  
 

The people, they say, need supervision, control, orientation – 
presupposing, of course, that the people know nothing, that they 
are still minors and need guardians, that the laity lack the neces-
sary orientation, and that priests will have to be present in these 
community cells on a daily basis in order to preserve ortho-
doxy.240  

 

                                        
237 Boff, 1977, s. 23 ff. 
238 Boff, 1977, s. 23 ff. 
239 Boff, 1977, s. 24. 
240 Boff, 1977, s. 39. 
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Ytterligare en orsak till framväxten av basförsamlingsrörelsen är uppfatt-
ningen att den institutionaliserade kyrkan i stor utsträckning har värnat eli-
ten och lierat sig med dem som har makten.241 Boff beskriver den Brasili-
anska kontexten med nedslående siffror vad gäller levnadsförhållandena 
för stora grupper av människor, för att sedan argumentera för kyrkans an-
svar.242 Det finns, enligt Boff, få institutioner idag som höjer upp männi-
skan och människovärdet så mycket som kyrkan gör.243 Samtidigt ser han 
ett stort glapp mellan den kyrkliga teorin och praktiken.244 Han menar att 
de styrande klasserna i samhället, på olika sätt, ofta har fått kyrkan som 
bundsförvant i sin kamp för att bevara makten.245 En allians som alltför 
ofta har medfört att kyrkans arbete för jämlikhet mellan människor och ett 
rättvisare samhälle inte kunnat realiseras på ett relevant sätt.  
 
Enligt Boff identifierar sig den institutionaliserade kyrkan i Latinamerika i 
stor utsträckning med en tradition som skapar en splittrad gemenskap såväl 
politiskt som socialt och kyrkligt.246 Splittringen kan i sin förlängning ock-
så bli förtryckande genom att makten tolkas som utgående från Gud, via 
påve och biskop till prästen och där den marginaliserade människan får rol-
len som andlig konsument och därigenom förminskas.247 En konsekvens 
blir bland annat att den institutionaliserade kyrkan därigenom inte heller 
kommer i kontakt med eller känner igen Guds verksamhet bland de små, 
marginaliserade och fattiga människorna. Boff argumenterar för vikten av 
att Guds verksamhet bland dessa istället synliggörs.248 En möjlighet att 
göra detta är, enligt Boff, genom basförsamlingarna, som kan fungera som 
ett slags organisatoriskt korrektiv till den institutionaliserade kyrkan, vilket 
också undertiteln till Ecclesiogenesis ger uttryck för: The Base Communiti-
es Reinvent the Church.249  
 

The basic church communities are helping the whole church in 
the process of declericalization, by restoring to the people of 
God, the faithful, the rights of which they have been deprived in 
the linear structure. On the level of theory, theology itself has al-

                                        
241 Boff, 1981, s. 110 ff. 
242 Boff, 1981, s. 22 ff. 
243 Boff, 1981, s. 32. 
244 Boff, 1981, s. 33. 
245 Boff, 1981, s. 112. 
246 Boff, 1981, s. 47 ff. 
247 Boff, 1977, s. 37 ff. 
248 Boff, 1981, s. 125 ff. 
249 Boff, 1977, s. 23 ff. 
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ready gone beyond the old pyramid. But it is not enough to know. 
A new praxis must be implemented. This is what the basic com-
munities are saying. They are helping the whole church to “rein-
vent itself,” right in its foundations/…/The basic church commu-
nities prefigure a new social structuring of the church.250 

 
Enligt Boff visar därmed basförsamlingarna med sin praxis något om hur 
kyrkans gemenskap skulle kunna gestaltas.251 Han ställer också frågan, vil-
ken struktur Jesus önskade att kyrkan skulle ha?252 Svaret han ger samman-
fattar han med orden: “/…/Jesus willed, and continues to will, that form for 
his church which the apostolic community, enlightened by the Holy Spirit 
and confronted with the urgencies of its concrete situation, decided and in 
all responsibility assumed.”253 Han argumenterar för att såväl den institu-
tionaliserade kyrkan som basförsamlingsrörelsen är sanna kyrkor, skillna-
den dem emellan ligger i deras uttrycksformer. Båda uttrycksformerna är 
samtidigt i behov av en fungerande gemenskap. Den institutionaliserade 
kyrkan är i behov av basförsamlingarna för att därigenom ha en relation 
och en ingång i de marginaliserade människornas tillvaro. Medan basför-
samlingarna är i behov av den institutionaliserade kyrkan för att via bisko-
par och präster stå i en apostolisk tradition och därigenom också kunna 
visa på kyrkans enhet.254  
 

After all, the problem of church does not reside in the counter-
point of institution and community. These poles abide forever. 
The real problem resides in the manner in which both are lived, 
the one as well as the other: whether one pole seeks to absorb the 
other, cripple it, liquidate it, or each respects the other and opens 
itself to the other in constant willingness to be put to the ques-
tion. The latter attitude will not permit the institutional to become 
necrophiliac and predominate. Nor will it permit the communi-
tarian to degenerate into pure utopianism, which seeks to trans-
form the global church into community. In the church the institu-
tional may not be allowed to predominate over the communi-
tarian. The latter must ever preserve its primacy. The former 

                                        
250 Boff, 1977, s. 32 f. 
251 Boff, 1977, s. 4 ff. 
252 Boff, 1977, s. 45 ff. 
253 Boff, 1977, s. 60. 
254 Boff, 1981, s. 126. 
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lives in function of the latter. The communitarian, for its part, 
must always seek adequate institutional expression.255 

 
Kyrkan måste, enligt Boff, sträva efter relationer i jämvikt och samförstånd 
där såväl basförsamlingsrörelsen som den institutionaliserade kyrkan upp-
fattas som gestaltningar av den sanna kyrkan men samtidigt har möjlighet 
att fungera som korrektiv i skapandet av en fördjupad gemenskap.256  
 
Katolska kyrkan gick år 1984 i svaromål gentemot icke namngivna befriel-
seteologer genom att Troskongregationen detta år kom ut med dokumentet 
Instruction on Certain Aspects of the ”Theology of Liberation”.257 Två år 
senare gav Troskongregationen ut dokumentet: Instruction on Christian 
Freedom and Liberation.258 I dokumenten diskuterar Troskongregationen 
kring ett antal ämnen som Troskongregationen menar blir felaktigt eller 
oklart utförda inom befrielseteologin. I dokumentet Instruction on Certain 
Aspects of the ”Theology of Liberation”, som var det dokument som fick 
störst genomslag, behandlas framförallt tre delområden: tron reduceras till 
politiska ställningstaganden, man använder sig okritiskt av marxistisk me-
tod och man ger en onyanserad kritik av kyrkans hierarki.259 Genom hela 
dokumentet påtalas också att det Troskongregationen kritiserar inte är be-
frielseteologernas kamp för mänskliga rättigheter och rättvisare levnads-
förhållanden. Den har enligt Troskongregationen en naturlig plats inom all 
kristen teologi.  
 

The warning against the serious deviations of some ’theologies of 
liberation’ must not be taken as some kind of approval, even in-
direct, of those who keep the poor in misery, who profit from that 
misery, who notice it while doing nothing about it, or who re-
main indifferent to it. The Church, guided by the Gospel of 

                                        
255 Boff, 1977, s. 7. 
256 Boff, 1977, s. 6. 
257 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730).  
258 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1986. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_en.html (080730). 
259 Dessa områden bearbetas på olika sätt under alla dokumentets rubriker. 
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mercy and by the love for mankind, hears the cry for justice and 
intends to respond to it with all her might.260 

 
Det som kritiseras är framförallt användningen av marxistisk analys, bibel-
tolkningen samt kyrkokritiken. Man hävdar att det befrielseteologer före-
språkar inom dessa områden inte bara är korrigeringar av vissa brister i 
kyrkan utan snarare skapandet av något helt nytt. 
 

It is not simply the case of fraternal correction of pastors of the 
Church whose behavior does not reflect the evangelical spirit of 
service and is linked to old-fashioned signs of authority which 
scandalize the poor. It has to do with a challenge to the ’sacra-
mental and hierarchical structure’ of the Church, which was 
willed by the Lord Himself.261 

 
En aspekt av Troskongregationens kritik är också att de grupper som an-
ammat en befrielseteologisk teori och praxis, där basförsamlingsrörelsen är 
en aktör splittrar den kyrkliga gemenskapen. Gemenskapen får ge vika för 
en klassindelning i kyrkan där den som hör till en privilegierad klass är en 
person som per definition skall motarbetas, vilket skapar murar mellan 
människor och leder till en splittrad kyrka.262 Gentemot en sådan utveck-
ling skriver Troskongregationen bland annat, ”She is not the Church of one 
class or another”.263 Kyrkans hållning kring gemenskapen vid nattvards-
bordet ifrågasätts också genom detta. Kan människor som hör till olika 
klasser gemensamt ta nattvarden vid samma nattvardsbord?264 Enligt Tros-
                                        
260 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 1. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
261 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 13. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
262 Se t.ex.: Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 7. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
263 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 5. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
264 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 8. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
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kongregationen är utgångspunkterna för befrielseteologin på många sätt i 
linje med kyrkans tradition, dvs. att på olika plan arbeta för människor som 
är marginaliserade.265 Befrielseteologerna har dock gjort stora teologiska 
och metodologiska felgrepp som måste stävjas.266 Troskongregationen me-
nar bland annat att de problem och orättvisor i samhället som befrielseteo-
login synliggjort måste hanteras mot bakgrund av en mer fullständig bild 
av den kristna tron, än vad befrielseteologerna har gjort.267 Troskongrega-
tionen menar också att detta måste ske inom kyrkans befintliga struktur 
och hierarki, dvs. i lydnad för kyrkans ledning, för att inte splittra den 
kyrkliga gemenskapen.268 
 

Aware of the ecclesial character of their vocation, theologians 
will collaborate loyally and with a spirit of dialogue with the 
Magisterium of the Church. They will be able to recognize in the 
Magisterium a gift of Christ to His Church/…/ and will welcome 
its word and its directives with filial respect.269 

 

                                                                                                                           
 
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
265 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, V The Voice of the Magisterium. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
266 Congregation for the Doctrine of the Faith 1984, se dokumentet i dess helhet. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
267 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 15, 16, 17. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
268 Se t.ex: Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 4, 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730).  eller Congregation for the Doctrine of the Faith, 1986, Chapter 
IV, Basic communities and other Christian groups. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_en.html (080730). 
269 Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984, IX Orientations, punkt 4. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/cfaith/documents/rc_con_cfaith_documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html (080730). 
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Det som beskrivits om relationen mellan basförsamlingsrörelsen och den 
institutionaliserade kyrkan kan sägas handla om svårigheterna att gestalta 
en inkluderande gemenskap. Såväl basförsamlingsrörelsen som den institu-
tionaliserade kyrkan menar sig värna gemenskapen. Basförsamlingsrörel-
sen värnar primärt den lokala gemenskapen men menar samtidigt att ge-
menskapen med den institutionaliserade kyrkan är av stor vikt, medan den 
institutionaliserade kyrkan primärt värnar sammanhållningen i den stora 
gemenskapen och menar att basförsamlingarna splittrar gemenskapen. Det 
praktiska tänkandet i basförsamlingarna söker att hålla ihop den lokala ge-
menskapen utan att bryta kontakten med den institutionaliserade kyrkan 
och därigenom söker man skapa en alternativ bild av kyrkan. Den institu-
tionaliserade kyrkans praktiska tänkande söker i stället gränsen för var det 
tillåtna går för att det fortfarande skall vara möjligt att kalla sig en sann 
kyrka. Såväl basförsamlingsrörelsen som den institutionaliserade kyrkan 
ser problemet med en splittrad gemenskap och båda grupperna tycks vilja 
rädda gemenskapen, dvs. man har på flera sätt en gemensam vision av kyr-
kan men det finns olika bilder av hur detta skall göras. Samtidigt som båda 
grupper söker en bibehållen gemenskap menar de också att det inom den 
andra gruppen finns drag som måste förändras för att en gemenskap skall 
vara möjlig, dvs. i båda fallen vårdas gemenskapen med de ”lika” på be-
kostnad av de ”olika”. 
 

DILEMMAT ÄR INTE UNIKT FÖR KYRKAN  
 
Med hjälp av exemplen från Norge och Latinamerika har pekats på att det 
dilemma som församlingarna i undersökningen står inför inte är unikt. Frå-
gan hur en församlingsgemenskap kan vårdas samtidigt som det finns en 
öppenhet för det annorlunda har tagit sig olika uttryck genom historien och 
den har hanterats på skilda sätt inom olika kyrkor, men den har ständigt ak-
tualiserats på nytt. Inte sällan har dilemmat lösts genom splittringar av för-
samlingar eller så har församlingarna hanterat dilemmat exempelvis så som 
man har gjort i Olaus Petri och Södertälje-Tveta församlingar, dvs. med val 
av inriktning eller att församlingen sektoriserats i olika grupper. Mångfald 
uppfattas ofta som en svårighet eller en komplikation för församlingsge-
menskapen, dvs. det som skiljer mig från andra genom tro, uppfattningar 
eller övertygelser blir hinder för gemenskapen. 
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Samtidigt som det kan sägas att detta är ett generellt kyrkligt dilemma, kan 
man också säga att samma dilemma gör sig påmint i de flesta miljöer, dvs. 
frågan om gemenskap och mångfald har visat sig vara svår att hantera även 
utanför kyrkan. Två sammanfattande bilder får här tjäna som exempel. 
 

Ett samhällspolitiskt exempel: Amartya Sen 
 
En liknande fråga som församlingarna brottas med, men inom en helt an-
nan kontext, arbetar Amartya Sen270 med i boken Identitet och våld [Identi-
ty and Violence] där han utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv pro-
blematiserar det statiska identitetsbegrepp som gör det möjligt att se 
mänskligheten uppdelad i olika civilisationer eller religioner som på olika 
sätt står mot varandra. I hög grad är boken därför ett svar på de teorier som 
gör gällande att det är möjligt att tänka sig att ett identitetsbegrepp över-
skuggar alla andra identiteter.271 Sen menar att detta görs allt mer frekvent 
idag och att de identiteter som då synliggörs framförallt handlar om civili-
sation eller religion.272 Han menar att det är svårt att tänka sig en identitet 
som är för alltid given, utan möjlighet till val och att det snarare är så att vi 
ständigt ingår i en mängd olika sammanhang där olika identiteter samver-
kar och växlar. Sen uttrycker det som att ”Samma person kan, utan motsä-
gelse, vara amerikansk medborgare, komma från Västindien, ha sina rötter 
i Afrika, vara kristen, liberal, kvinna, vegetarian, långdistanslöpare, histo-
riker/…/”273 osv. Konsekvensen av hans resonemang är bl.a. att människor 
inte är varandra lika, utan snarare fullständigt olika.  
 

Om det ska finnas något hopp om harmoni i vår värld måste vi 
bättre förstå människans sammansatta identitet och inse att våra 
olika identiteter överlappar varandra och omöjliggör en uppdel-
ning längs en ogenomtränglig skiljelinje.274 

 
Genom att peka på exempel från världens oroshärdar och, inte minst, från 
sitt eget födelseland Indien vill Sen visa att när man inte längre ser, eller 
har förståelse för, den enskilda människans många olika, samtidiga identi-

                                        
270 Sen är ekonom född i Indien, numera verksam som professor vid Harvard University. 
271 Den kanske främste företrädaren för en sådan uppfattning är Samuel P. Huntington, så som 
han beskriver situationen i boken Civilisationernas kamp. Huntington, 1996. 
272 Sen, 2006, s. 9 ff. 
273 Sen, 2006, s. 10. 
274 Sen, 2006, s. 11. 
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teter, utan tolkar en människa utifrån en enda allt annat överskuggande 
identitet då är situationen mycket farlig.275 Sen tecknar bilden av en värld 
fylld av människor med multipla identiteter som för att inte förlamas av 
våld och aggressioner måste lära sig att hantera att världen är mångfaldig 
och utan klara gränser.  
 
På samma sätt som mångfald och olikhet upplevs som en svårighet i empiri 
och exempel, som det har presenterats ovan, menar Amartya Sen att mång-
fald och olikhet upplevs som svårigheter i sociala och politiska skeenden 
över hela världen. Ett sätt att hantera detta är att skapa ”enhet” genom att 
indela människor i vissa separata grupper. Enligt Sen leder detta inte rätt 
tankemässigt, dessutom är det en grogrund för våld och missämja. Istället 
vill Sen själv öka förståelsen för att varje människa är mångfasetterad, dvs. 
utan given entydig identitet och att varje människa måste lära sig att förstå 
och hantera den mångfald man omges av.  
 

Ett pedagogiskt exempel: Carl Anders Säfström 
 
Ytterligare en variant på samma dilemma behandlar Carl Anders Säf-
ström276 i boken Skillnadens pedagogik, där han utifrån filosofiska grunder, 
framförallt Emmanuel Levinas tankevärld, diskuterar utbildningens etiska 
aspekter utifrån pedagogisk teori.277 Hans problem där skulle kunna ut-
tryckas i liknande termer som ovanstående dilemma. Genom att t.ex. stude-
ra begrepp som socialisation, demokrati och rättvisa vill han påvisa att det 
finns någonting i grunden ”kvävande” av den enskilde människan i en un-
dervisningssituation där målet är en socialisation in i hur vi kan ”leva med 
varandra”.278 Säfström vill istället se att målet är att ”leva för den andre”, 
dvs. målet är att leva i en etisk relation till den andre.279 Istället för att varje 
individ måste bli som ”vi” för att få plats i gemenskapen argumenterar han 
för att ”Utbildning är snarast att ställas ansikte mot ansikte med den andre 
utan att hålla hennes annanhet mot henne. Annanheten möjliggör subjekti-
vitetens moraliska framträdande/…/”280 Den pedagogiska teorin bör därför 

                                        
275 Sen, 2006, s. 165 ff. 
276 Säfström är professor i pedagogik vid institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 
vid Mälardalens högskola. http://www. mdh.se/isb/personal/csm01/ (060828). 
277 Säfström, 2005. 
278 Säfström, 2005, s. 19 ff. 
279 Säfström, 2005, s. 10. 
280 Säfström, 2005, s. 26. 



 
 

119

söka efter praktiska vägar där den enskilde kan fortsätta att vare en unik 
individ, där individens behov av att mötas med rättvisa också kan utfö-
ras.281 Säfström diskuterar, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, kring mång-
fald. Han gör det dock utifrån perspektivet att skillnaderna mellan männi-
skor är viktiga att bevara i en gemenskap.  
 
Det finns uppenbara likheter mellan Säfströms bild av skolan som en so-
cialisation in i en större likhet mellan människor och de bilder av försam-
lingar som denna undersökning behandlat samt de exempel som här pre-
senterats. Olikheten mellan människor anses generellt vara någonting som 
försvårar en gemenskap. I skolans fall söker man lösningen, enligt Säf-
ström, genom att minimera olikheten mellan människor. I församlingarna 
handlar det istället företrädesvis om att skapa en gemenskap som passar 
vissa människor eller mindre gemenskaper inom en större grupp. I alla tre 
fallen handlar det dock i grunden om att orden ”gemenskap” och ”mång-
fald” inte anses enkla, eller ens möjliga, att förverkliga tillsammans. Om 
Carl Anders Säfströms reflektioner vad gäller skolan är korrekta eller inte, 
går utanför denna undersöknings ramar att svara på. Men i sitt teoribygge 
pekar han på något han menar är viktigt för skolan, nämligen att begreppen 
gemenskap och mångfald inte får ta ut varandra.  
 
Är det möjligt att reflektera kring församlingsgemenskapen på ett liknande 
sätt som det Sen och Säfström ger uttryck för i sina ”visioner” av mångfal-
den, dvs. som en plats där olikheten mellan människor inte är något som 
måste skalas bort eller minimeras för att en gemenskap skall kunna uppstå? 
Är det möjligt att se församlingsgemenskapen som en gemenskap som 
också inkluderar ”den andre”?     
 

VALET AV DIETRICH BONHOEFFERS TEOLOGI 
SOM EN MÖJLIGHET ATT KOMMA VIDARE 
 
En person som har sökt bearbeta liknande frågor i en teologisk kontext och 
i detta använt sig av såväl filosofi som sociologi är Dietrich Bonhoeffer. 
Trots att det är ungefär 80 år sedan han skrev sin avhandling Sanctorum 

                                        
281 Säfström, 2005, s. 91. 



 
 

120

Communio och drygt 60 år sedan han avrättades i koncentrationslägret 
Flossenbürg torde han kunna vara relevant att använda för att belysa frågor 
om gemenskap och mångfald. Dels är han en person som andra teologer 
idag, med skilda teologiska inriktningar, förhåller sig och aktivt relaterar 
till, dvs. Bonhoeffer har en verkningshistoria, dels är han, troligen, en teo-
log som aktörerna i denna undersökning respekterar, vilket inte är minst 
viktigt. Det är dock viktigt att tillägga att Bonhoeffer i det följande inte 
skall uppfattas som ett recept till problemlösning i församlingarna. Han är 
snarast en hjälp att förstå att det inte bara idag och för vissa församlingar är 
svårt att vara kyrka, utan att det alltid har varit svårt att vara kyrka och att 
det alltid kommer att vara svårt att vara kyrka. Bonhoeffer kan också hjäl-
pa till att tyda varför det är svårt att vara kyrka och vad gemenskapen kan 
grundas i om inte i likheten mellan människor.  
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Kapitel 4. Gemenskap och mångfald i 
Bonhoeffers teologi 

 

INLEDNING 
 
En slutsats av undersökningen är att det inom såväl Olaus Petri som Söder-
tälje-Tveta församling tycks saknas ett teologiskt språk för att uttrycka 
mångfaldens roll i församlingsgemenskapen. Intentionen med det här ka-
pitlet är att söka visa att Dietrich Bonhoeffer är en teolog som skulle kunna 
aktivera ett sådant språk och att hans teologi därmed skulle kunna vara an-
vändbar vid en diskussion om gemenskap och mångfald utifrån ett försam-
lingsperspektiv.  
 
Ett problem uppkommer direkt om man vill använda Bonhoeffer – de 
många skiftande tolkningarna och de olika användningsområdena av hans 
teologi. Bonhoeffer är en av relativt få teologer som har en verkningshisto-
ria inom såväl akademi som kyrka. John de Gruchy skriver om receptionen 
utanför akademin: 
 

Since the 1960s, when Bonhoeffer´s name became a household 
word in progressive Christian Communities and congregations, 
numerous seminars and workshops have been held around the 



 
 

122

world which have sought to explore his legacy for their particular 
contexts. There is even a programme of tours or, better pilgrim-
ages to the various Bonhoeffer sites in Germany. It is impossible 
to document all this here, but it would be a major oversight if we 
did not acknowledge the importance of such events in the recep-
tion of Bonhoeffer, and for the appropriation of his legacy to-
day.282 

 
Även Stephen R. Haynes påtalar i boken The Bonhoeffer Phenomenon den 
starka populära förankringen Bonhoeffer har idag, genom att peka på vilka 
kategorier av böcker som idag ges ut om Bonhoeffer.283 Men även inom 
akademin är Bonhoeffer en av de riktigt stora teologerna.284 Så har det inte 
alltid varit. Under sin egen livstid var han ganska okänd, varken hans av-
handling Sanctorum Communio eller hans habilationsavhandling Act and 
Being blev uppmärksammade i någon nämnvärd omfattning när de 
skrevs.285 Det var först under 60-talet forskningen kring Bonhoeffer tog 
fart.286 Det som blev bearbetat i den första fasen av intresse för hans liv och 
teologi var framförallt, ”den religionslösa kristendomen” i den myndig-
blivna världen som Bonhoeffer behandlar i Motstånd och underkastelse.287 
Några Bonhoefferuttolkare av detta var till exempel biskop Robinson288 
och William Hamilton.289 Senare forskning menar att det som så småning-
om, genom bl.a. deras skrifter, utvecklades till ”Gud är död” teologin i hög 
utsträckning är förvrängningar av Bonhoeffers teologi där Motstånd och 
underkastelse inte sätts in i ett sammanhang av Bonhoeffers tidigare teolo-
giska tänkande. John de Gruchy kallar t.ex. det som hände för, 
”/…/creative misuse of Bonhoeffer”.290 I senare faser har forskningen kon-

                                        
282 de Gruchy, 1999 b, s. 102. 
283 John A. T. Robinson nämner i boken Honest to God, enligt Haynes, tre teologer som Ro-
binson menar är oundgängliga för teologin i framtiden, Paul Tillich, Rudolf Bultmann och 
Dietrich Bonhoeffer. Genom att göra en enkel sökning på Amazon.com fick Haynes fram 74 
titlar som behandlade Bultmann. De flesta utgångna. 209 titlar handlade om Tillich. Det var 
framförallt akademiska böcker och avhandlingar. Bonhoeffer gav 240 träffar, varav en stor 
del var populärvetenskapliga. Haynes, 2004, s. 2 ff. 
284 de Gruchy, 1999 a, s. xvii. 
285 de Gruchy, 1999 b, s. 94. 
286 Redan under 50-talet skrevs det om Bonhoeffer, men de första större teologiska böckerna 
kom först i början på 60-talet. de Gruchy, 1999 b, s. 99 ff. 
287 Att jag här använder den svenska översättningen av Widerstand und Ergebung beror på att 
den ännu inte är utkommen i engelsk översättning i serien Dietrich Bonhoeffer Works. 
288 Robinson, 1963. 
289 Hamilton, 1962. 
290 de Gruchy, 1987, s. 36. 
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centrerats till de filosofiska grunderna av hans teologi, medan forsknings-
inriktningarna idag är vitt spridda.291 Bonhoefferforskningen har varit om-
fattande, likaså användandet av Bonhoeffer för olika ändamål. Wayne 
Whitson Floyd visar t.ex. i artikeln ”Bonhoeffer´s Many Faces” hur han 
har använts av olika grupperingar för att legitimera en viss agenda. Han 
menar att det sedan 60-talet har funnits Bonhoefferanvändare som har varit 
liberalteologer, befrielseteologer och Holocaustteologer. Där finns evange-
likala teologer och konservativa teologer. Här återfinns också kyrkokritiker 
och de som inte är kyrkokritiska. Alla använder de Bonhoeffer på olika sätt 
för att legitimera vissa åsikter.292 På senare tid har Bonhoeffer även använts 
inom världspolitiken. I ett tal inför Bundestag i Tyskland den 23 maj 2002 
hänvisade USA´s president George W. Bush till Bonhoeffer för att få gehör 
för sin antiterrorismpolitik.293 Två år senare gav Stanley Hauerwas ut en 
bok där han använder Bonhoeffer för att plädera för pacifism.294 Bonhoef-
fers teologi har, med andra ord, använts på olika sätt och av många olika 
grupperingar för att legitimera såväl teologiska som politiska och sociala, 
ofta motstridiga, uppfattningar. 
 
Det Bonhoeffer skrivit har skett mot bakgrund av kyrkliga och politiska 
händelser i hans omvärld, dvs. hans teologi har växt fram i ett ständigt 
samspel med den tid han levde i. I några fall är inte heller hans verk full-
bordade eller tänkta för publicering.295 Och just på grund av dessa omstän-
digheter uppvisar hans teologi inga slutna formuleringar, hans teologi är 
ständigt provisorisk och söker sig fram genom det liv han lever.296  
 

All this does make interpretation problematic, yet by the same 
token the open-ended character of Bonhoeffer´s legacy also 
means that we are not constricted by a closed system but are, 
rather, invited to become participants in a continuing quest which 
borders on our own horizons.297 

 

                                        
291 de Gruchy, 1999 b, s. 99 ff. 
292 Floyd, 1995, s. 444-445. 
293 Se t.ex.: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020523-2.html (080725) el-
ler http://www.sonntagsblatt-bayern.de/druck/htm/1023269116-63040.htm (080725). 
294 Hauerwas, 2004. 
295 Ethics föreligger bara i fragment och Motstånd och underkastelse var aldrig tänkt för pub-
licering. 
296 de Gruchy, 1999 b, s. 94. 
297 de Gruchy, 1999 b, s. 94. 
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Denna avhandling avser inte att ta ställning till, eller utreda, alla olika tolk-
ningar eller användningsområden av Bonhoeffers teologi. Den följande 
presentationen skall söka göra tydligt att frågan om gemenskap och mång-
fald som församlingarna i det empiriska materialet brottas med också är en 
central fråga för Bonhoeffer och därför kan ett studium av hans teologi ge 
nya infallsvinklar till empirins församlingar, dvs. avsnittet skall göra troligt 
att t.ex. Geoffrey B. Kelleys och F. Burton Nelsons tolkning av Bonhoef-
fers ideal avseende den kristna församlingen är adekvat: 
 

From affirming the social nature of the human person, Bonhoef-
fer moved toward an assessment of how that sociality, though 
sundered by sin, can nonetheless be shaped by Christ´s command 
into communion of loving people who enjoy serving each other. 
This, for Bonhoeffer, is God´s reign at that Archimedean point of 
justification where Christ´s incarnate presence and true believers 
encounter each other.298   

 
Resonemanget byggs upp utifrån två linjer. Den första linjen vill visa att 
Bonhoeffer i alla sina verk reflekterade över den kristna gemenskapen som 
en gemenskap byggd på mångfald. Jag bygger här i stor utsträckning på 
sekundärlitteratur för att visa att också andra sett detta hos Bonhoeffer och 
för att sekundärlitteraturen ofta använt en terminologi som ligger nära 
min.299 Det tycks finnas några begrepp som knyter ihop hans olika skrifter. 
”Gemenskap”, ”den andre”, ”mångfald” och ”etiska relationer” är begrepp 
som ständigt återkommer och som resonemangen byggs upp kring.300  
 

/…/the concept of ’person’ in ethical relation to the ’other’, 
Christian freedom as ’being-free-for’ the other, the reciprocal re-
lationship of person and community, vicarious representative ac-
tion as both a christological and an anthropological-ethical con-
cept, the exercise by individual persons of responsibility for hu-
man communities, social relations as analogies of divine-human 
relations, and the encounter of transcendence in human social-
ity.301 

                                        
298 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 7. 
299 I detta avsnitt nämner jag vid första tillfället för varje verk också den tyska orginaltiteln. 
På det sättet kommer de tyska titlarna att nämnas i anslutning till varandra. 
300 Dessa teman är så allmänt förekommande att de knappast behöver beläggas. En studie som 
visar på gemenskapen som den sammanhållande länken i Bonhoeffers teologi är, Bonhoeffer. 
A Theology of Sociality. Green, 1972. 
301 Green, 1998, s. 1. 
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Begreppen finns redan i Sanctorum Communio, men utvecklas sedan ge-
nom hela Bonhoeffers författarskap. Clifford Green skriver t.ex. om Sanc-
torum Communio, ”Here are found central ideas that inform all his writings 
– and, indeed, his life/…/”302 Särskilt bör också lyftas fram att när Bonho-
effer talar om gemenskap talar han inte om den slutna gemenskapen. Det 
han talar om kan snarast beskrivas som en gemenskap som kräver ett an-
norlundaskap för att öppna upp för ett gudsmöte. 
 
I den andra linjen visas med tre exempel från Bonhoeffers texter hur hans 
egna motiv och argumentation med relation till gemenskap och mångfald 
ser ut. Hans första bok Sanctorum Communio,303 hans bok om erfarenhe-
terna från seminariet i Finkenwalde Life Together och hans sista bok, den 
postumt utgivna Ethics, får spänna upp en tidslinje i Bonhoeffers författar-
skap.304 I redovisningen av Bonhoeffers resonemang i dessa böcker får 
några specifika passager tjäna som nyckelställen i argumenteringen, dvs. 
de bärande tankarna hos Bonhoeffer blir här tydliga. Detta innebär att hans 
argumenteringar i dessa nyckelställen troligtvis är centrala för hans tanke-
konstruktioner även i hans övriga författarskap.  
 
Dessutom pekar kapitlet på hur Bonhoeffers eget liv och den miljö han vis-
tades i samspelade med hans teoretiska resonemang. Självklart är det möj-
ligt att se en mängd faktorer som påverkade hans teologi. Några exempel 
skulle kunna vara studierna i Rom, där han för första gången såg kyrkan 
som världsvid. Det skulle också kunna vara tiden i USA, där han dels kom 
i kontakt med pacifismen, dels mötte församlingen i Abyssinian Baptist 
Church i Harlem som var en radikalt annorlunda kyrka än han var van vid 
från Tyskland. Ytterligare ett exempel skulle kunna vara tiden i England 
där han mötte den engelska prästseminariekulturen. Jag väljer dock att göra 
mina tre nedslag i kapitlet genom att kort redogöra för det som han bar 

                                        
302 Green, 1998, s. 1. 
303 I de följande avsnitten om Bonhoeffers teologi används de engelska översättningarna ur 
Dietrich Bonhoeffer Werke och inte de tyska utgåvorna. Anledningen är att jag på ett mer 
självständigt sätt har möjlighet att ta ställning till de engelska texterna. I de fall då Dietrich 
Bonhoeffer Werke inte ännu är översatta till engelska har jag använt andra engelska utgåvor. 
Vad gäller Widerstand und Ergebung har jag använt mig av den svenska översättningen Mot-
stånd och underkastelse.  
304 Ethics kom ut första gången 1949. Boken blev aldrig färdig men det var Bonhoeffers för-
hoppning att den skulle bli hans ”livsverk”. Två år senare kom Motstånd och underkastelse ut. 
De brev och anteckningar som utgör Motstånd och underkastelse och som härrör från Bonho-
effers sista år var aldrig tänkta för publicering av Bonhoeffer själv utan gavs ut av Eberhardt 
Bethge år 1951. 
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med sig in i skrivandet av Sanctorum Communio, Finkenwalde som kon-
text för Life Together samt livet i motståndsrörelsen som ledde fram till 
Ethics. Detta upplägg rymmer också tanken att erfarenheterna i Bonhoef-
fers liv kom att utmana hans tidigare tänkande och att de därigenom också 
kom att påverka hans senare tänkande. Hans tänkande kan därför inte för-
stås som enbart utvecklade teorier som bygger på tidigare teorier i en oänd-
lig räcka, snarare måste hans utveckling ses som relaterad till en rytm av 
praxis-teori-praxis. Kontexten utmanade Bonhoeffers tankar och påverkade 
den teoretiska utvecklingen framgent. Man kan därmed också förstå hän-
delserna i till exempel Finkenwalde och i motståndsrörelsen som Bonhoef-
fers egna försök att praktiskt och ansvarigt handla mot bakgrund av sin teo-
ri i en verklig situation, dvs. det finns beröringspunkter med Olaus Petris 
och Södertälje-Tvetas brottningar när församlingarnas praktiska tänkande 
utmanas av andra praktiska tänkanden.    
 

HUR GEMENSKAP OCH MÅNGFALD KAN 
SES SOM ETT CENTRALT TEMA I 
BONHOEFFERS VERK  
 

SANCTORUM COMMUNIO 
 
Det är nödvändigt att söka vägar att teologiskt bearbeta relationen mellan 
Jag och Du på ett sådant sätt att den etiska relationen mellan begreppen 
uppenbaras, menar Bonhoeffer i Sanctorum Communio, [Sanctorum Com-
munio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche]. I en jämfö-
relse mellan Martin Bubers begrepp Jag och Du och Bonhoeffers använd-
ning av samma begrepp,305 ligger skillnaden mellan dem främst i att Buber 
vill skapa en närhet mellan begreppen Jag och Du, till skillnad från ett mer 

                                        
305 Trots att Martin Buber skrev Jag och Du [Ich und Du]fyra år innan Bonhoeffer gav ut sin 
avhandling Sanctorum Communio finns det inga referenser i Sanctorum Communio till Buber 
och hans tankevärld, snarare är deras ingångar i ämnet skilda. Green, 1998, s. 5.  
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objektiverande Jag och Det. Vad Bonhoeffer gör är inte primärt att söka 
skapa denna närhet eller intimitet. Han söker istället det krävande etiska 
mötet där Duet transcenderar Jaget.306 Hur tänker sig Bonhoeffer att Duet 
har möjlighet att ställa sådana krav på Jaget? Hur tänker han sig en etisk 
transcendens? Han menar att detta kan ske då varje Du är en avbild av det 
gudomliga Duet, personifierat i Kristus.307 Det är först i Jesu existens för 
andra som vi kan möta den äkta transcendensen. När människan möter 
Guds Du i Kristus och människan upplever detta, ”/…/inte som ett krav 
och ett hot hon måste värja sig mot utan som förbehållslös existens för 
henne. Då beröres, drabbas människans existens. Den förändras.”308 Det är 
denna uppenbarelseteologiska ansats som behövs för att det skall kunna 
ske ett etiskt möte mellan ett Jag och ett Du, utan denna ansats har vi inte 
tillgång till någon egentlig transcendens.309 Bonhoeffer använder sedan 
detta etiska relationella förhållande för att förstå kyrkan som en gemenskap 
byggd på mångfald.310 Kyrkan är den sociala formen av Guds uppenbarel-
se. Kyrkan är Guds skapelse i Kristus.311 Det är i relation till detta man 
måste förstå Bonhoeffers ord ”Christus als Gemeinde existierend”, dvs. 
”Kristus existerande som gemenskap”.312 I denna gemenskap utför med-
lemmarna ställföreträdande handlingar gentemot varandra, på samma sätt 
som Kristus utfört ställföreträdande handlingar gentemot mänskligheten. 
Detta tar sig, enligt Bonhoeffer, uttryck i att människor är med varandra 
och för varandra.313 
 

ACT AND BEING  
 
Sekundärlitteraturens tolkningar av Act and Being [Akt und Sein. transzen-
dentalphilosophie und Ontologie in der Systematischen Theologie] har va-

                                        
306 Green, 1999, s. 116.  
307 Godsey, 1989, s. 82. 
308 Åstrand, Kristus och världen, s. 19.  
309 Åstrand, Kristus och världen, s. 19. 
310 En bok som bland annat diskuterar mångfalden genom att behandla relationen mellan na-
tionella kyrkor och frivillighetskyrkor utifrån Bonhoeffer är: Guroian, 1994, s. 102 ff. 
311 Green, 1999, s. 120 ff. 
312 Feil, 1985, s. 62 f. eller Prenter, 1965, s. 262-67. 
313 Green, 1999, s. 122 f. 
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rit spretiga. Vad som är bokens tema och hur den skall förstås i förhållande 
till Bonhoeffers övriga böcker har diskuterats flitigt under åren.314  
 

One may with good reason ask whether the limits of intelligibil-
ity of the text are to be blamed solely on the reader´s lack of un-
derstanding or on the author´s unwillingness or inability to con-
vey his subject matter in more detailed arguments as well.315 

 
Bonhoeffer hade sett Sanctorum communio som till hälften historisk och 
till hälften systematisk. Nu beskrev han för sin lärare Reinhold Seeberg sitt 
nya avhandlingsprojekt som ett rent systematiskt projekt.316 Jürgen Boom-
gaarden har i sin studie tagit fasta på detta och ser Act and Being som Bon-
hoeffers ”lilla systematiska teologi”317 utifrån Bonhoeffers egna formule-
ringar: 
 

/…/our inquiry must of necessity engage questions that are cur-
rently debated, seeking to provide a systematic sketch of the sig-
nificance of the problem of act and being for the whole of theo-
logical study [Dogmatik].318 

 
/…/it should already be apparent that all of theology, in its teach-
ing concerning knowledge of God, of human beings, and of sin 
and grace, crucially depends on whether it begins with the con-
cept of act or of being.319 

 
Bonhoeffer genomför denna uppgift i tydlig dialog med sin samtids filoso-
fiska (del A) och teologiska (del B) debatter, innan han redovisar sina sys-
tematiska slutsatser (del C). Tolkningen av boken kan därför också ta fasta 
på denna diskussion, vilket tydligt är fallet till exempel i Reuters efterord 
till den tyska nyutgåvan.320 
 

                                        
314 Green, 1972, s. 68 ff. År 1999 kom den första stora monografin om Act and Being ut. Bo-
omgaarden, J.: Das Verständnis der Wirklichkeit. Dietrich Bonhoeffers systematische Theolo-
gi und ihr philosophisches Hintergrund in ”Akt und Sein”. Boomgaarden, 1999. 
315 Reuter, 1988, s. 163. 
316 Floyd, 1996, s. 3. 
317 Boomgaarden, 1999, s. 34. 
318 Bonhoeffer, 1931, 28. 
319 Bonhoeffer, 1931, 29 f. 
320 Reuter, 1988, s. 162-183. 
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Om man fokuserar med vilka angreppssätt och begreppsapparater Bonho-
effer tar sig an uppgiften, blir det tydligt att temat är annorlunda i Act and 
Being men grundbegreppen desamma som i Sanctorum Communio. Detta 
har framhävts inte minst av de amerikanska Bonhoeffer-forskarna Clifford 
J. Green och Wayne Whitson Floyd, Jr, vilket också framgår av titlarna på 
deras huvudverk, som i stor utsträckning tar sina utgångspunkter i Act and 
Being; Bonhoeffer: A Theology of Sociality321 från 1999 och Theology and 
the Dialectics of Otherness: On Reading Bonhoeffer and Adorno322 från 
1988. Ett stöd för en sådan tolkning finns i ett mycket centralt avsnitt i Act 
and Being: 
 

If the being of revelation is fixed in what exists, it remains past, 
existentially of no interest; if the being of revelation is evapo-
rated into nonobjectivity, continuity is lost. The being of revela-
tion must, therefore, have a kind of being that satisfies the two 
indicated claims. We understand the person and the community 
to be such a kind of being. Here the possibility of existential en-
counter is bound up with genuine objectivity – in the literal sense 
of something that concretely stands-over-against, that does not let 
itself be drawn into the power of the I, because it itself puts limits 
on existence, since it is the ‘outside’ per se.323 

 

CREATION AND FALL 
 
Något senare, under vintern 1932-33, höll Bonhoeffer en föreläsningsserie 
i form av en kommentar till Genesis 1-3. Den blev sedan utgiven som Cre-
ation and Fall, [Schöpfung und Sünde: Theologische Auslegung von Gene-
sis 1-3]. Boken utvecklar tidigare teman på så sätt att den bildar en länk 
mellan de två akademiska böckerna Sanctorum Communio och Act and 
Being och de senare böckerna som är centrerade mer kring det kristna li-
vet.324 I Creation and Fall utvecklas bl.a. det som tidigare mer antytts – bi-

                                        
321 Green, 1972. Detta är en omarbetad upplaga av boken The Sociality of Crist and Humani-
ty. Dietrich Bonhoeffer´s Early Theology, 1927-1933 från år 1972. 
322 Floyd, 1988. 
323 Bonhoeffer, 1931, s. 114 f. 
324 de Gruchy, 1997, s. 6. 
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belns betydelse och efterföljelsens vikt.325 Framförallt uppvisar den flera 
brytpunkter i Bonhoeffers teologiska utveckling.326 En viktig sådan är bi-
belcentreringen. Bonhoeffers vilja att hålla samman Gamla och Nya testa-
mentet visar bland annat hur han går i polemik med såväl den politiska 
som kyrkliga situationen, där allt judiskt rensades ut.327 Samtidigt som 
Creation and Fall är en föreläsningsserie och en bibelkommentar menar 
John de Gruchy att tematiken är densamma i Creation and Fall som i 
Sanctorum Communio, det handlar om identitet och gemenskap. Han me-
nar överhuvudtaget att Creation and Fall på många sätt kan ses som en 
mer komprimerad version av Sanctorum Communio.328  
 
Om kristologin i Sanctorum Communio och i Act and Being främst ut-
trycks genom ”Jesus Christus als Gemeinde existierend” uttrycks det i 
Creation and Fall snarare som Guds Ord mitt i historien,329 utan att för den 
skull lämna relationen mellan kristologi och gemenskap. Bonhoeffer visar 
hur Gud skapar allt levande och hur alla varelser står i relation till var-
andra, men också till Gud. När Gud skapar människan är det till Guds av-
bild, imagio dei.330 Men denna likhet mellan Gud och människa handlar 
inte om egenskaper eller kunskap, dvs. det är ingen analogia entis. Bonho-
effer menar istället att likheten ligger i en analogia relationis, likheten lig-
ger i relationerna.331 På samma sätt som Gud är fri för, och inte från, ska-
pelsen, är människor fria för, och inte från, varandra och för, och inte från, 
Gud. Friheten handlar om ansvar,332 eller som Clifford Green uttrycker det: 
”/…/since God´s being is being-for-humanity, so human relationships im-
age this in one person ’being-free-for-the-other’in love”.333  
 

Here Bonhoeffer tries a new linguistic approach to understanding 
God in the way God gives the divine self to people, coining the 
expression Analogia relationis (analogy of relationship), and in-
sisting that, not by “analogy of being,” but by an analogy of 
God´s gift of a relationship with God can we speak about the 

                                        
325 Plant, 2004, s. 77. 
326 de Gruchy, 1997, s. 6.  
327 Bonhoeffers ställningstagande måste ses mot den politiska situationen där det judiska på 
alla sätt förminskades eller togs bort. 
328 de Gruchy, 1997, s. 10. 
329 de Gruchy, 1997, s. 10. 
330 Floyd, 1999, s. 79.  
331 De Gruchy, 1997, s. 11. 
332 Marsh, 1994, s. 93 f. Jfr. även Busch Nielsen, 2000, s. 73 ff. 
333 Green, 1999, s. 117. 
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manifestation of God´s presence in the human heart. Freedom, in 
this perspective, is always a being free for the other, just as God 
is free, not for the divine self but for God´s people. God´s love is 
therefore, manifest in the way faithful people, from the power of 
their relationship with God, are enabled to live, like God in 
Christ, to serve others.334  

 
Samtidigt som relationerna i kärlek mellan människor är det som ska efter-
strävas är världen inte fulländad, utan snarare skadad. Guds sätt att ge red-
skap att hantera situationen, dvs. det som borde fungera som Guds redskap 
för att få de sociala relationerna att fungera i en brusten värld, är ”skapel-
seordningarna”. Men Bonhoeffer ser hur användandet av ”skapelseord-
ningar” missbrukas till stöd för nazismen genom att legitimera begrepp 
som ”folk”, ”krig” och ”de starkas rätt över de svaga”. Han problematise-
rar därför begreppet genom att mena att de inte får ses som separata eviga 
ordningar. ”Skapelseordningarna”, som Bonhoeffer istället vill tala om 
som ”orders of preservation” måste ses i relation till Kristus. I förhållande 
till Kristus är ”orders of preservation” eviga ordningar, men bara i detta 
förhållande, dvs. de har sin legitimitet utifrån Kristi ord.335  
 

CHRIST THE CENTER 
 
Under sommaren 1933 höll han ännu en föreläsningsserie, denna gång om 
Kristologi. Föreläsningarna går under namnet Christ the Center, [Wer is 
und wer war Jesus Christus?].336 Här knyts olika trådar ihop med hjälp av 
kristologin som tolkningsnyckel.337 Geffrey B. Kelly och F. Burton Nelson 
menar att Bonhoeffer tycks vara ute efter att få kyrkan att fråga ”Who is 
Jesus in the world of 1933 and where is he to be found?”338 En fråga som 
måste ses mot bakgrund av den politiska situationen där kyrkan, enligt 
Bonhoeffer, blev irrelevant genom sina ställningstaganden, eller brist på 

                                        
334 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 106. 
335 Se tex. Rütter & Tödt, 1988, s. 148 f. Jfr. även t.ex. Green, 1999, s. 122 f., Floyd, 1991, s. 
185 ff, Ballor, 2006, s. 1-22. 
336 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 110 ff. 
337 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 110 ff. 
338 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 111. 
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ställningstaganden.339 Den centrala frågan, för Bonhoeffer, inom kristolo-
gin är inte, ”vad” eller ”hur” utan ”vem”,340 och den frågan borde också 
kyrkan ställa.  
 

The question, ‘Who?’, is the question about transcendence. The 
question, ‘How?’, is the question about immanence. It is because 
the one questioned is the Son that the immanent question is not 
adequate. Not, ‘How are you possible?’, that is the godless ques-
tion, the serpant´s question, but, ‘Who are you?’ The question , 
‘Who?’, expresses the strangeness and the otherness of the one 
encountered and at the same time it is shown to be the question 
concerning the very existence of the questioner. He is asking 
about the being which is strange to his being, about the bounder-
ies of his own existence.341  

 
Att fråga vem Jesus är slår genast tillbaka mot den som ställer frågan och 
frågan lyder därför ”vem är jag” eller ”vilka är vi”?342 Frågan medför att 
gränserna blir synliga och transcendensen möjliggörs. I frågan ligger därför 
också en etisk utmaning mot mitt Jag när ett annat Jag synliggörs och mö-
ter mig med sitt ”annorlunda” krav.343 Det är genom frågan ”vem” som 
kyrkan kan bli varse var Kristus står att finna idag. Vilket kanske inte är 
där kyrkan vill att Kristus skall finnas.344  
 

National Socialist racism and belligerence depended, as Bon-
hoeffer´s lectures seem to imply, on church failure to recognize 
the Christ of the present, his socio-humanistic structural character 
in word, sacrament, and community. Christ as church should 
have been the locus of freedom and responsibility moving Chris-
tians to stand with Christ on behalf of the ’new humanity’, a 
world community united in the affirmation of brotherhood and 
sisterhood in him.345 

 

                                        
339 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 111. 
340 Marsh, 1994, s. 119 f. 
341 Bonhoeffer, 1933, s. 30. 
342 Smith, 1995, s. 5 f. 
343 Bonhoeffer, 1933, s. 30 ff. 
344 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 112. 
345 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 112. 
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DISCIPLESHIP 
 
Vad vill Jesus ha av oss? Det intressanta är inte vad kyrkoledarna säger att 
vi skall göra, det viktiga är vad Jesus vill att vi skall göra och hur vi skall 
vara, så börjar Discipleship, [Nachfolge].346 Boken är i högsta grad en kon-
textuell konstruktion och måste förstås utifrån kyrkokampen.347 Geoffrey 
Kelly och Burton Nelson skriver:  
 

At a time when people needed ’more than ever all the community 
and Christian help the church can give,’ Bonhoeffer encountered 
only self-serving accommodation to evil and, often, an open en-
dorsement of Hitler´s plans for nationalistic expression. In a time 
that begged for a spirit of repentance, Bonhoeffer contended that 
Luther´s inspiring theological legacy of reform had been dis-
torted by the churches. As in the day of Christ, there were ’bad 
shepherds’ lording ’it over the flock by force, forgetting their 
charges, and pursuing their own interests. Jesus is looking for 
good shepherds, and there are none to be found’.348 

 
På frågan om vad Jesus vill, är Bonhoeffers svar, att Jesus söker efterföljel-
se. Men samtidigt menar han att en sådan efterföljelse är svår att finna i ti-
dens Tyskland, där kyrkan genom att gå i statens ledband säkrade sin egen 
vällevnad, men inte lyssnade till Jesu krav.349 Det går inte att gömma sig 
bakom Luther och rättfärdiggörelse genom tron allena, för nåden är bara 
nåd så länge den är dyr. Nåden är inte på förhand given. Nåden kräver, för 
att bli nåd, efterföljelse. Det innebär inte gärningsrättfärdighet, det handlar 
om att lydnad inför Jesus ofrånkomligen är hopbunden med trons gåva.350 
Och i detta, menade Bonhoeffer, hade såväl individer som kyrkor visat sig 
misslyckas.351 Samtidigt som Bonhoeffer skriver Discipleship som en reak-
tion på situationen för kyrkorna i Tyskland, är det också en personlig upp-
görelse med vad ett lärjungaskap innebär. Vad betyder det att vara lärjunge 
gentemot att vara akademisk teolog? Vad betyder det att vara lärjunge 
gentemot att vara kyrkobesökare? Detta var frågor Bonhoeffer brottades 

                                        
346 Bonhoeffer, 1937 b, s. 37. 
347 Grunderna till Discipleship påbörjades under 30-talets början men arbetet slutfördes under 
tiden i Finkenwalde. Boken kom ut 1937. Kelly & Godsey, 2001, s. 24 ff. 
348 Kelly & Nelson (eds.), 1990, s. 305. 
349 Kelly & Godsey, 2001, s. 3. 
350 Kelly & Godsey, 2001, s. 5. 
351 de Gruchy, 1987, s. 25 f. 
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med. Svaret fann han i bergspredikan.352 När Jesus kallar förväntar han sig 
inte bekännelse utan handling.353 Han förväntar sig att människan tar emot 
nåden, men också att människan vet att den äkta nåden är dyr, dvs. nåden 
kostar efterföljelse och efterföljelsens innebörd är att i allt vara bunden till 
Kristus.354 Vem är då min nästa mot vilken min handling skall riktas, så-
som efterföljare av Kristus? Frågan är fel ställd, menar Bonhoeffer och inte 
bara fel ställd utan också direkt mot Guds vilja. När Bonhoeffer själv sva-
rar säger han:  
 

The answer is: You yourself are the neighbor. Go and be obedi-
ent in acts of love. Being a neighbor is not a qualification of 
someone else; it is their claim on me, nothing else. At every mo-
ment, in every situation I am the one required to act, to be obedi-
ent.355  

 
Det är därför helt enkelt inte möjligt eller intressant att söka mäta eller 
uppskatta andras positiva eller negativa sidor. Det som gäller är efterföl-
jelse i handling och lydnad.356 
 

This was not the time for church leaders to cunningly assess the 
advantages and disadvantages of resistance. For Bonhoeffer, the 
call was clear: self-sacrificing faith and wholehearted solidarity 
with one´s neighbor, particularly those of one´s community and 
those cast out by a heartless society.357 

 

LIFE TOGETHER 
 
1937 stängdes Finkenwalde av Gestapo. Hade Gestapo inte gjort det, hade 
Life Together, [Gemeinsames Leben] troligtvis aldrig skrivits. Bonhoeffer 
var alldeles för försiktig för att sätta något på pränt utifrån ett försök som 

                                        
352 Godsey, 1989, s. 88. 
353 Bonhoeffer, 1937 b, s. 57. 
354 Kelly, 1999, s. 261 ff. 
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knappt hunnit börja. Stängningen fick honom att ändra uppfattning.358 
Ingemar Lindstam skriver i förordet till en svensk utgåva, ”Det är inte nog 
för en präst att ha en akademisk examen, kompletterad med vissa kyrkliga 
färdigheter, allra minst i en Kristusfientlig tid. Teologin skall inte bara lä-
ras, den måste levas”.359 Det var utifrån denna grundhållning som Bonhoef-
fer ledde seminariet i Finkenwalde och det var utifrån dessa erfarenheter 
som Life Together tog sin form.  
 
Även om Bonhoeffer, med tiden, blev mer tveksam till sina båda avhand-
lingar var deras teman inte något som släppte honom, snarare utvecklades 
de.360 I Life Together används kristologin för att tala om Kristus som den 
som möjliggör för den kristne att göra det som skulle vara omöjligt utan 
Kristus. 
 

Christ is depicted as the embodiment both of God and Christians, 
who are moved to do what, without Christ, they would be unable 
to accomplish: to live together, sharing faith, hope, and self-
giving love in a prayerful, compassionate, caring community.361    

 
Den kyrka som stannar vid att peka mot en osynlig himmelsk verklighet, 
ifrågasätts av Bonhoeffer. I Life Together söker han istället visa hur Ordet, 
bönen, nattvarden, syndaförlåtelsen och tjänsten för andra hör till den 
kristna församlingen på sätt som gör att de är oskiljbara från den. Men att 
skapa en gemenskap med dessa komponenter är ingenting människan kla-
rar själv. För det krävs Guds nåd. Med Kristus som källa för gemenskapen 
kan egocentrism och vilja till makt överkommas och omformas till en ge-
menskap där varje deltagare är till för andra.362 Samtidigt får inte denna 
gemenskap bli en stängd gemenskap eller ett substitut för någonting som 
ska ge självuppfyllelse. Den kristna gemenskapen är en etisk gemenskap 
med Guds Ord som centrum.363   
 

                                        
358 Bethge, 1967, s. 469. 
359 Lindstam, 1971, s. 7. 
360 Kelly, 1996, s. 6 ff. 
361 Kelly, 1996, s. 8. 
362 Kelly, 1996, s. 8 f. 
363 Jfr. t.ex.: de Gruchy, 1987, s. 26 ff. 
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ETHICS  
 
Ethics blev aldrig klar, först efter kriget kunde den ställas samman till det 
som idag går under namnet Ethics [Ethik].364 I förordet till den tyska ut-
gåvan skriver Eberhard Bethge: 
 

This book is not the Ethics which Dietrich Bonhoeffer intended 
to have published. It is a compilation of sections which have 
been preserved, some of them complete and others not, some al-
ready partly rewritten and some which had been committed to 
writing only as preliminary studies for the work which was 
planned. These are the parts of the work which it was possible to 
conceal in a place of safety before they could be seized by the 
police.365 

 
En viktig fråga för Bonhoeffer var, enligt artikeln ”Conviviality and Com-
mon sense”, hur vi ska finna former för mänsklig samlevnad.366  
 

His ethical questions were calls beyond whatever social, reli-
gious, and other considerations toward joint action in response to 
human need and toward fellowship with all, of whatever class, 
color, or credal hue, who joined to meet that need. They were in-
vocations to collaboration, conviviality, engagement, risk, and 
solidarity with others, which brings a bit of sensitivity and per-
spective.367  

 
Ethics är Bonhoeffers reflektioner om ansvar och gemenskap,368 bland an-
nat uttryckt genom begreppen ”ansvarigt handlande” och ”mandat”. Det 
som binder ihop hans tankar är även i Ethics kristologin, dvs. han gör det 
med begrepp han i olika former använt tidigare. Redan i början på 1930-
talet var Bonhoeffer övertygad om att den situation västvärlden var i kräv-
de någonting annat än det som traditionellt bjöds i form av etiskt tänkande. 
Han sökte efter en kyrka som på ett adekvat sätt kunde svara i gemenskap 

                                        
364 Bethge, 1949, s. 11 ff. 
365 Bethge, 1949, s. 11.  
366 Day, 1981, s. 224 ff. 
367 Day, 1981, s. 231 f. 
368 En artikel som diskuterar ansvar och gemenskap utifrån Bonhoeffers teologi men med av-
seende på dagens värld är ”Life Together in a Life Apart World”. Thomas, 2004, s. 81-95. 
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på Jesu krav.369 Det Bonhoeffer vände sig mot var nu inte specifikt etiken i 
Tyskland eller ens den kristna etiken, han såg det snarare som ett moderni-
tetsproblem där subjektivism, individualism och moralisk fragmentisering 
råder.370 Det svar han gav i Ethics, där det han tidigare skrivit om individ-
kyrka-Gud nu breddades till att handla om individ-kyrka-världen-Gud, 
skall ses mot bakgrund av det politiska läget där Bonhoeffer umgicks med 
tankar på ett attentat mot Hitler. Det handlade inte längre om ett ansvarigt 
handlande inom kyrkogemenskapen, det handlade om ett ansvarigt hand-
lande gentemot världen.371 Detta är en av grundförutsättningarna i Ethics. 
Världen består inte av två sfärer, en andlig och en världslig. De är båda, 
genom Kristus lagda, under Guds välde. Konsekvensen är bland annat att 
det goda som sker är Guds vilja, oavsett vem som utför det.372   
 
Motiven för ”det ansvariga handlandet” finner Bonhoeffer, som så många 
gånger tidigare, i kristologin. Det finns en analogi mellan Kristi ställföre-
trädande handlande gentemot mänskligheten och den enskilda människans 
handlande gentemot sina medmänniskor, dvs. människans ansvariga hand-
lande grundas i Kristi ställföreträdande handlande. Men det mänskliga 
handlandet har också sin begränsning i just vår mänsklighet, alla hänsyn 
måste tas och olika variabler räknas med, men i slutändan kan ingen hand-
ling ideologiskt rättfärdigas på förhand, allt man kan göra är att lägga 
handlingen inför Guds dom och nåd.373 John D. Godsey skriver: 
 

Framför allt är Bonhoeffers etik en ansvarsfullhetens etik. Det är 
fråga om en ansvarsfullhet som väckts till liv genom Guds Ord 
och kännetecknas av ställföreträdarskap. Kristen etik innebär en 
villighet att fritt acceptera rollen som ställföreträdare för andra 
när en konkret situation uppstår. Det betyder att göra allt som kan 
synas lämpligt i situationen och att acceptera den skuld man drar 
på sig om handlingen visar sig inte var i enlighet med Guds vilja 
uppenbarad i Kristus.374  

 

                                        
369 Rasmussen, 1999, s. 207. Jfr. också Welch, 1999, s. 119 ff., där hon i ett kapitel med nam-
net ”Ethics Without Virtue” utifrån Bonhoeffer diskuterar vad som gör motstånd möjligt.   
370 Rasmussen, 1999, s. 209 ff. 
371 Jfr. t.ex.: Green, 2005, s. 10 f. För en diskussion kring Bonhoeffer och hans roll i demokra-
tiskapandet idag se t.ex.: ”Dietrich Bonhoeffer and the Transition to Democracy in the Ger-
man Democratic Republic and South Africa”. de Gruchy, 1996, s. 345-366.  
372 de Gruchy, 1987, s. 31 ff. eller Lind, 1975, s. 138 f.   
373 Green, 1972, s. 308 ff. 
374 Godsey, 1989, s. 91. 



 
 

138

Här problematiserar han också det han tidigare skrivit om Orders of pre-
servation i Creation and Fall. I Ethics kallar Bonhoeffer det istället för 
mandatlära för att på så sätt visa att det handlar om en given uppgift och 
inte om en förutbestämmelse av vissa kvaliteter.375 
 

MOTSTÅND OCH UNDERKASTELSE 
 
Den första tiden efter arresteringen hade Bonhoeffer möjlighet att fortsätta 
skriva. Det är dessa brev som blivit bevarade som Motstånd och underkas-
telse [Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft]. 

Boken sammanställdes av Eberhard Bethge och publicerades 1951.376   
 
I Motstånd och underkastelse vill Bonhoeffer förstå Kristus roll i en värld 
som blivit myndig. Med ”myndig” menar han att religionen inte längre be-
hövdes som förklaringsmodell för världen. Resultatet var att kyrkan istället 
sökte fylla Guds förlorade utrymme i världen med de metafysiska frågorna. 
Gud blev en deus ex machina, den som fyller upp kunskapsglappen i tillva-
ron. Guds domäner blev, synd, förtvivlan och bekymmer, dvs. livets perife-
ri, istället för att finnas mitt i livet. 377 Men tänk om även dessa sektorer av 
livet en dag kan förklaras utan Gud.378 Svaret han vill ge är att istället möta 
utvecklingen i en sekulariserad värld med att leva i världen, utan arbetshy-
potesen Gud. Människan ska inte behöva ta vägen över synden för att möta 
Gud. Den religionslösa kristendomen möter människan mitt i livet.379 
 

Och vi kan inte vara ärliga utan att erkänna, att vi måste leva i 
världen – etsi deus non daretur. Och just detta erkänner vi – inför 
Gud! Gud själv tvingar oss till detta erkännande. Så leder oss vårt 
myndigblivande till sann kännedom om vårt läge inför Gud. Gud 
låter oss veta, att vi måste leva som om vi kunde klara livet utan 

                                        
375 de Gruchy, 1987, s. 33 f. 
376 Bethge, 1951, s. 13 f. 
377 McLaughlin, M.: Dietrich Bonhoeffer. Dictionary of Modern Western Theology. 
http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_780_bo
nhoeffer.htm, s. 8 f. (050119). Jfr. också: Benktson, 1964 eller Wüstenberg, 1997, s. 57.    
378 Selby, 1999, s. 235 f. 
379 McLaughlin, M.: Dietrich Bonhoeffer. Dictionary of Modern Western Theology. 
http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_780_bo
nhoeffer.htm, s. 8 f. (050119).  
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Gud. Den Gud som är med oss, är samme Gud som överger oss 
(Mark. 15:34)! Den Gud som låter oss leva i världen utan arbets-
hypotesen Gud, är den Gud som vi beständigt ställes inför. För 
och med Gud lever vi utan Gud. Gud låter sig trängas ut ur värl-
den upp på korset, Gud är vanmäktig och svag i världen, och 
blott så är han hos oss och hjälper oss.380 

 
Gud är fortfarande Gud, men Gud möter oss inte som Herren, Gud möter 
oss i svagheten, i tjänsten för andra och i korset. Andreas Pangritz använ-
der Bethge för att visa att det är mot detta, dvs. kristologin och frågan 
”vem är du idag?” som den religionslösa kristendomen måste ses.381 Bon-
hoeffer menade att det är en sådan religionslös tolkning som krävs för en 
förståelse av att det är genom att vara till för andra som man är i Kristus. 
Eller som John Godsay uttrycker det, ”Därigenom skulle de inse, försäkra-
de Bonhoeffer, att Guds transcendens inte är epistemologisk utan social, att 
Gud är lika nära oss som vår närmsta medmänniska.”382 
 

HUR TEMAT GEMENSKAP OCH 
MÅNGFALD BEARBETAS AV 
BONHOEFFER 
 

BONHOEFFERS KONTEXT I SAMBAND MED 
SKRIVANDET AV SANCTORUM COMMUNIO 
 
Bonhoeffer disputerade när han endast var 21 år gammal. Det brukar sägas 
om Akt und Sein, som Bonhoeffer skrev när han var 23 år, att den enbart 
skulle kunna skrivas av någon som var så pass ung och därför inte hade 
några betänkligheter inför att ge sig i kast med ett så svårt ämne. Kanske 

                                        
380 Bonhoeffer, 1951 b, s. 174. Jfr. även den tyska utgåvan i Bonhoeffer, 1951 a, s. 533 f. 
381 Pangritz, 1999, s. 148. 
382 Godsey, 1989, s. 92. 
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kan man säga det om Sanctorum Communio också. Bonhoeffer gav sig 
med sitt avhandlingsämne in på okända marker där sociologi och teologi 
skulle förenas. Valet av handledare förvånade många.383 Han hade nära och 
goda kontakter med flera av sina lärare och såväl Harnack som Holl hade 
varit naturliga val. Men hos Reinhold Seeberg hade han funnit något som 
gjorde honom intresserad och som hjälpte honom att tänka vidare kring en 
fråga han uppehållit sig vid under en tid, nämligen uppenbarelsen och dess 
relation till den konkreta verkligheten.384 I Seebergs antropologi hade han 
funnit, att vara människa grundar sig inte bara i historien [historicity] utan 
också i gemenskapen [sociality].385 Gemenskapen blev för Bonhoeffer up-
penbarelsens plats och det var detta han kom att utlägga i Sanctorum 
Communio.  
 
Med sig i bagaget inför projektet hade han allt det som påverkat honom 
fram till dess, där hemmet och familjen var de viktigaste pusselbitarna.386 
Dietrich Bonhoeffer föddes i Breslau 1906, i en stor syskonskara.387 Tidigt, 
genom sin pappas arbete, kom han till Berlin och dess akademiska värld.388 
I det akademiska och borgerliga Bonhoefferska hemmet – grannar och 
vänner var bland annat Max Planc och Adolf von Harnack – sågs inte 
framgång som något extraordinärt utan var något som förväntades. Trots 
det hade han inte alltid lätt för sig i de traditionella skolämnena. I idrott, 
musik och språk utmärkte han sig dock.389 Familjen stod också för en stor 
social och trygg gemenskap, där alla var välkomna, blev omhändertagna 
och gavs utrymme.390 I familjen fanns också en övertygelse om att man bar 
på ett historiskt och intellektuellt arv som skulle vårdas. Här ingick tankar 
om mänskliga rättigheter,391 om öppenhet och om ovilja mot förutfattade 
meningar.392 På många sätt var familjen den fasta punkten för Bonhoeffer, 
det var också något han återkom till i senare skrifter. Mot denna känsla för 
familjen ska man också förstå den kris Dietrich och hans familj genomgick 

                                        
383 Pfeifer, 1986, s. 574. 
384 Pfeifer, 1986, s. 572 ff. 
385 Pfeifer, 1986, s. 575. 
386 Matheny, 2003, s. 1. 
387 Vikten av den stora familjen för utvecklandet av vissa drag i Bonhoeffers författarskap, 
särskilt gemenskapstanken, har påtalats i t.ex. Nelson, 1999, s. 26. 
388 Godsey, 1989, del 1, s. 76. 
389 Matheny, 2003, s. 2 f. 
390 Matheny, 2003, s. 1 ff. 
391 Pfeifer, 1986, s. 563 f. 
392 Pfeifer, 1986, s. 566 f. 



 
 

141

när en av Dietrichs bröder dödades och en annan blev svårt sårad under 
Första världskriget.393  
 
I bagaget fanns också allt det som skedde i Tyskland och i Berlin under 
dessa år. Officerare från högerflygeln upplevde att de fått en dolkstöt i 
ryggen från vänsteranhängare vid nederlaget och krigsslutet. Kriget hade 
inte behövt sluta som det gjorde, menade de. Följden var att Weimar Re-
publiken av många, upplevdes vila på ett förräderi.394 Detta lade grunden 
till en, politiskt, mycket orolig tid där olika partier och fraktioner ständigt 
stod i konflikt.395 Samtidigt växte Berlin mycket snabbt, med sociala pro-
blem som följd. Parallellt med detta blomstrade kulturlivet.396  
 
Trots familjens ifrågasättande bestämde Bonhoeffer sig för att studera teo-
logi. Vid universitetet i Tübingen kom han i kontakt med tankar kring bi-
belns auktoritet och apologetiska strävanden i relation till Schleiermacher 
och Ritschl.397 Studierna fortsatte i Berlin som då var präglat av liberalteo-
login, framför allt av Adolf von Harnack. Förutom liberalteologin påver-
kades han av Luther. År 1917, 400 år efter Luthers spikande av sina teser, 
började lutherrenässansen som fick ett stort genomslag i den teologiska de-
batten. I centrum stod kyrkohistorikern Karl Holl som genom föreläsningar 
och skrifter påverkade bilden av Luther och av reformationen för såväl 
Bonhoeffer som hans samtida kollegor.398 Ytterligare en influenskälla var 
Karl Barth och den dialektiska teologin som Bonhoeffer upptäckte någon 
gång 1924 eller 1925.399  
 
Mellan studierna i Tübingen och studierna i Berlin gjorde Dietrich och 
hans bror Klaus en resa till Rom och till Nordafrika. Den påverkade honom 
på flera sätt. Framförallt slogs han av den katolska kyrkans universalitet, 
men också av att kyrkan han mötte var en så levande kyrka, i motsats till 

                                        
393 Robertson, 1966, s. 11 f. Betydelsen för Dietrich Bonhoeffer av dödsfallen i familjen har 
också bl.a. påtalats av Ylva Eggehorn. Eggehorn, 2004, s. 49 ff.  
394 Moses, 1999, s. 9. 
395 Moses, 1999, s. 9 ff. 
396 Rumscheidt, 1999, s. 50 f. 
397 Rumscheidt, 1999, s. 52 f. 
398 Rumscheidt, 1999, s. 53 ff. eller McLaughlin, M.: Dietrich Bonhoeffer. Dictionary of 
Modern Western Theology. 
http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_780_bo
nhoeffer.htm (050119).  
399 Marsh, 1994, s. 3 ff. 
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den kyrka han var van vid från Tyskland.400 Han påverkades främst av mö-
ten med människor, men också av antikens kultur.401  
 
Allt detta blev viktigt i Bonhoeffers tänkande och han bar det med sig in i 
skrivandet av Sanctorum Communio.        
  

SANCTORUM COMMUNIO 
 
Redan undertiteln till Sanctorum Communio402 visar på att det är något 
ovanligt Bonhoeffer ger sig på i boken: A Theological Study of the Socio-
logy of the Church. Bonhoeffer vill studera kyrkan, den verkliga kyrkan 
och han vill göra det sociologiskt, men han vill göra det sociologiskt ur ett 
teologiskt perspektiv. Sanctorum Communio är skriven mot bakgrund av 
20-talets debatt mellan Harnack och liberalteologin403 å ena sidan och 
Barth och den dialektiska teologin404 å den andra sidan. Bonhoeffer hade 
studerat för Harnack, men också läst Barth med stort intresse. I Sanctorum 
Communio försökte han sig på något ingen tidigare gjort, han sökte att 
sammanföra teologi och sociologi. Den verkliga kyrkan, den som kan be-
skrivas med termer från socialfilosofi och sociologi, måste förstås ur ett te-
ologiskt perspektiv.405 Men samtidigt som det Bonhoeffer skriver, är en 
ekklesiologi, är den inte uppbyggd med de byggstenar som är vanliga i 
ekklesiologier, snarare är den skriven utifrån ett speciellt perspektiv på vad 
teologi är. Han skriver i förordet till Sanctorum Communio att grunden för 
hans undersökning är insikten av de teologiska begreppens socialitet.  
 

                                        
400 Bethge, 1967, s. 59 ff. 
401 Martin Lind poängterar bl.a. Bonhoeffers fascination av den grekiska skulpturen ”Laoco-
on” och dess påverkan på Bonhoeffers tankar om det mänskliga lidandet. Lind, 2006, s. 21 ff. 
402 I de följande avsnitten om Sanctorum Communio, Gemeinsames Leben [Life Together] och 
Ethik [Ethics] används de engelska översättningarna ur Dietrich Bonhoeffer Werke och inte 
de tyska utgåvorna. Anledningen är att jag på ett mer självständigt sätt har möjlighet att ta 
ställning till de engelska översättningarna. 
403 För en utförlig beskrivning av Bonhoeffers relation till Harnack se t.ex.: Kaltenborn, 1981, 
s. 48 ff. 
404 För en diskussion kring Bonhoeffers relation till Barth se t.ex.: Marsh, 1994, s. 3 ff. eller 
Rumscheidt, 1999, s. 61 ff. 
405 Bonhoeffer, 1930, s. 21. 
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The more this investigation has considered the significance of the 
sociological category for theology, the more clearly has emerged 
the social intention of all basic Christian concepts. ’Person’, ’pri-
mal state’, ’sin’, and ’revelation’ can be fully comprehended only 
in reference to sociality. If genuinely theological concepts can 
only be recognised as established and fulfilled in a special social 
context, then it becomes evident that a sociological study of the 
church has a specifically theological character.406 

 
Det leder honom så småningom till kyrkan som den plats där ”Kristus är 
existerande som gemenskap”407 och där denna gemenskap realiseras och 
gestaltas.408 Här använder Bonhoeffer det tyska ordet ”Gemeinde”, medan 
den engelska översättningen är ”church-community”. Jag menar att det är 
viktigt att hålla fast vid att ordet skall uttrycka ”gemenskap” på ett annat 
sätt än vad ordet ”församling”, som är den vanliga svenska översättningen, 
gör. Jag vill med andra ord komma åt att för Bonhoeffer är ”församling” 
socialt förstått.  
 
För att kunna följa Bonhoeffers tankegång blir den primära utgångspunk-
ten inledningsvis avsnittet ”The Christian Concept of Person and Concepts 
of Social Basic-Relation” i Sanctorum Communio. Här lägger han grunden 
för den vidare framställningen i avhandlingen.409 Det centrala är här ut-
vecklingen av det han benämner som ett kristet personbegrepp och för ho-
nom innebär detta primärt ett relationellt personbegrepp.410 Hans utgångs-
punkt för att utföra detta är att han menar att det finns en ofrånkomlig rela-
tion mellan personbegreppet och gemenskapsbegreppet och att denna rela-
tion även sträcker sig till gudsbegreppet. Därför är det möjligt, menar han, 
att ta utgångspunkten i gudsbegreppet likaväl som i personbegreppet för att 
nå till sanctorum communio, men han väljer här att utgå från personbe-
greppet.411 Om man ska beskriva kyrkan som de heligas gemenskap måste 
man först kunna göra rättvisa åt ett personbegrepp som öppnar upp och 
möjliggör den vidare tanken kring gemenskapen.412 Detta utgör Bonhoef-

                                        
406 Bonhoeffer, 1930. Preface, s. 21. 
407 Bonhoeffer, 1930, se t.ex. s.: 189, 199, 214, 280. 
408 Bonhoeffer, 1930, kap. 5, s. 122 ff. 
409 Clifford Green menar att personbegreppet inte bara är ett centralt begrepp i Sanctorum 
Communio utan att det, genom hela Bonhoeffers författarskap, utgör en grundförutsättning för 
hans teologi. Green, 1972, s. 29 ff. 
410 Bonhoeffer, 1930, s. 40 ff. 
411 Bonhoeffer, 1930, s. 34. 
412 Bonhoeffer, 1930, s. 34. 
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fers problem i början på Sanctorum Communio. I de olika filosofiska mo-
deller Bonhoeffer går igenom har personbegreppet definierats på skilda 
sätt, men gemensamt för dem är att inget av dem, enligt honom, lyckas 
bygga upp ett begrepp som också kommer åt de relationella och etiska 
aspekterna.413  
 
I uppgiften att söka ett kristet personbegrepp blir idealismen Bonhoeffers 
primära ”samtalspartner”. Hur ser idealismens personbegrepp ut, vilka ut-
tryck tar det sig och vilka konsekvenser får det? Genom Descartes och 
Kants tankevärldar skapas ett epistemologiskt personbegrepp där det tän-
kande Jaget blir utgångspunkten.414 Samtidigt knyts dessa olika Jag sam-
man: ”The metaphysical schema fundamentally denies the person by sub-
suming the person under the universal.”415 Förståelsen av den enskilde per-
sonen som person blir som en del av en helhet. Utifrån detta frågar sig 
Bonhoeffer, hur det är möjligt att nå en annan person som ett självständigt 
subjekt, utifrån idealismens perspektiv.416 Hans svar är att det inte är möj-
ligt, då det enda sättet inom idealismen att söka nå ett subjekt, bygger på 
att Jaget med förnuftet objektifierar subjektet men därmed kommer också 
den sociala relationen mellan de två självständiga subjekten att omöjliggö-
ras.417     
 

As long as my intellect is dominant, exclusively claiming univer-
sal validity, as long as all contradictions that arise when one 
knows a subject as an object of knowledge are conceived as im-
manent to my intellect, I am not in the social sphere. But this 
means that I enter this sphere only when my intellect is con-
fronted by some fundamental barrier.418 

 
Denna barriär mellan två subjekt som Bonhoeffer talar om finner han inte 
inom idealismen, men han menar att en sådan är oundgänglig i uppbygg-
naden av ett kristet personbegrepp.419 Denna barriär är det som öppnar upp 
för att Jaget i ett visst ögonblick kan möta ett Du, inte som någonting som 
fullt ut kan förstås och omslutas, utan som ett självständigt subjekt till vil-

                                        
413 De filosofiska traditioner Bonhoeffer nämner är: Aristoteles, stoikerna, epicuréerna samt 
de traditioner som tar sin utgångspunkt i Descartes. Bonhoeffer, 1930, s. 36 ff. 
414 Bonhoeffer, 1930, s. 40. 
415 Bonhoeffer, 1930, s. 41. 
416 Bonhoeffer, 1930, s. 45. 
417 Bonhoeffer, 1930, s. 45. 
418 Bonhoeffer, 1930, s. 45. 
419 Bonhoeffer, 1930, s. 46. 
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ket Jaget inte bara relaterar, utan till vilket det också står i beroendeställ-
ning.420 Det är i detta ögonblick personen skapas. Precis som det är omöj-
ligt för ett Jag att objektifiera sig och uppleva sig som ett Du är det omöj-
ligt för en person att uppleva någon annan som något annat än ett Du. 
Bonhoeffer skriver: ”I can never become a real barrier to myself, but it is 
just as impossible for me to leap over the barrier to the other.”421 Detta 
skriver Bonhoeffer som en reaktion mot att idealismen, ser personen, inte 
som en självständig relationell entitet utan snarare som ett Jag förenat med 
andra Jag genom ”anden” [Spirit, Geist]. Han skriver vidare för att komma 
åt kärnpunkten i sin kritik: ”Most importantly, however, this union of like 
beings never leads to the concept of community, but only to the concept of 
sameness, of unity.”422 Bonhoeffer söker efter ett personbegrepp som skall 
kunna uttrycka och möjliggöra detta ”concept of community”, dvs. ett per-
sonbegrepp som ser personer som separata enheter utan möjlighet till full-
ständig kontroll och förståelse av en annan persons Jag. Enligt Bonhoeffer 
konstitueras ett kristet personbegrepp av relationen mellan ett Jag och ett 
Du och av det etiska krav Duet ställer på Jaget och som också kräver re-
spons av Jaget. Personen skapas i relationen och mötet med ett etiskt krä-
vande Du.423 Personer är, enligt Bonhoeffer, separata individer länkade till 
varandra genom etiska relationer, något som han menar att det abstrakta 
personbegreppet inom idealismen blir oförmöget att hantera.424  
 
Grundbilden för den sociala relationen mellan människor ser Bonhoeffer i 
relationen mellan människa och Gud: ”For Christian philosophy, the hu-
man person originates only in relation to the divine; the divine person 
transcends the human person, who both resists and is overwhelmed by the 
divine.”425 Människan står i en ständig relationell process till Gud, präglad 
av vilja till närhet, men också av kamp och avståndstagande. Bonhoeffer 
beskriver grunden för den sociala relationen mellan människor utifrån den-
na gudsrelation.  
 

God or the Holy Spirit joins the concrete You; only through 
God´s active working does the other become a You to me from 
whom my I arises. In other words, every human You is an image 
of the divine You. You-character is in fact the essential form in 

                                        
420 Bonhoeffer, 1930, s. 51 f. 
421 Bonhoeffer, 1930, s. 52. 
422 Bonhoeffer, 1930, s. 43. 
423 Bonhoeffer, 1930, s. 48 f. 
424 Bonhoeffer, 1930, s. 49. 
425 Bonhoeffer, 1930, s. 49. 
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which the divine is experienced; every human You bears its You-
character only by virtue of the divine. This is not to say that it is 
a borrowed attribute of God, and not really a You. Rather, the di-
vine You creates the human You. And since the human You is 
created and willed by God, it is a real, absolute, and holy You, 
like the divine You. One might then speak here of the human be-
ing as the image of God with respect to the effect one person has 
on another/.../426     

 
På detta sätt förstår Bonhoeffer den mellanmänskliga relationen mellan Jag 
och Du. Människor är separata enheter, var och en med sin gräns gentemot 
andra människor, samtidigt möjliggör detta en grundläggande relation till 
andra människor.427 Vägen till en annan människa är, säger Bonhoeffer, 
samma väg som mellan människa och Gud, nämligen: ”/…/either through 
acknowledgment or rejection.”428 I mötet med en annan människa är det 
Guds Du jag möter, dvs. Gud möter mig i den mellanmänskliga relationen.   
 
Vart leder då skapandet av ett kristet personbegrepp? Framförallt ger det 
en grund att diskutera kring tanken på församlingsgemenskapen som en 
gemenskap uppbyggd på relationer präglade av ett gemensamt och ömsesi-
digt ansvarstagande. Utgångspunkten blir här ”The Unity of Spirit of the 
Church-Community – the Collective Person”. Men för att komma dit och 
kunna klargöra Bonhoeffers tankar kring detta blir resonemangets utgångs-
punkt kapitel tre i Sanctorum Communio. Bonhoeffer diskuterar där kring 
gemenskapen i det ursprungliga tillståndet och senare hur detta söndras 
med synden. I det ursprungliga tillståndet skapade Gud människan som en 
relationell varelse, ett tillstånd som senare skadats. Han påtalar också hur 
detta uttrycks i syndafallsberättelsen i Genesis där detta relationella till-
stånd bryts och att brottet påverkar inte bara relationen mellan människa 
och Gud utan också relationerna mellan människor.429 Den gemensamma 
relationen mellan Gud och människa och mellan människor är brusten och 
konsekvensen är att människan, istället för att vara riktad mot medmän-
niskan, primärt är riktad mot sig själv.430 Barriärerna eller gränserna mellan 
människor, som Bonhoeffer menade, skulle skapa etiska självständiga rela-
tionella individer, fungerar i den brustna världen istället som murar som 

                                        
426 Bonhoeffer, 1930, s. 54 f. 
427 Bonhoeffer, 1930, s. 56. 
428 Bonhoeffer, 1930, s. 55. 
429 Bonhoeffer, 1930, s. 63. 
430 Bonhoeffer, 1930, s. 108. 
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omgärdar någonting egoistiskt och Jagcentrerat.431 Den egna viljan blir det 
som man vill skall styra även andra. Den ömsesidiga ansvarstagande rela-
tionen är bruten. Kvar är relationer som istället söker dominera varandra.432 
 
Hittills har Bonhoeffer behandlat personen som relationell varelse, men hur 
förhåller sig personen till gruppen? Detta blir viktigt att reda ut då det är de 
begreppen som måste klargöras om det skall gå att förstå den religiösa ge-
menskapen. Bonhoeffer frågar sig:  
 

Does the social unit then involve more than personal interactions, 
and, if so, how should we conceive it? Or does the social unit 
consist solely of these interactions? In theological terms, does 
God intend by community something that absorbs the individual 
human being into itself, or does God intend only the individual? 
Or are community and individual both intended by God in their 
distinctive significance? Is objective spirit closer to God than 
subjective spirit? Or vice versa? Or do both stand side by side 
under God´s will?433 

 
Han svarar att man inte kan se människor som öar utan kommunikation 
mellan sig. Han drar konsekvensen ännu längre och menar också att det är i 
relationen med andra människor som människan finner sitt sanna Jag, 
”/…/only here do I discover my reality, i.e., my I-ness.”434 Han fortsätter 
och skriver:  
 

God created man and woman directed to one another. God does 
not desire a history of individual human beings, but the history of 
the human community. However, God does not want a commu-
nity that absorbs the individual into itself, but a community of 
human beings.435  

 
Såväl entiteten ”individ” som entiteten ”grupp” existerar samtidigt, de 
bygger på varandra och har samma struktur.436 För att kunna klargöra dessa 
relationer använder sig Bonhoeffer bland annat av Ferdinand Tönnies ge-
menskapsbegrepp. Tönnies gör skillnad på ”Gemeinschaft” som är ett mål 
                                        
431 Bonhoeffer, 1930, s. 108. 
432 Bonhoeffer, 1930, s. 86. 
433 Bonhoeffer, 1930, s. 76. 
434 Bonhoeffer, 1930, s. 80. 
435 Bonhoeffer, 1930, s. 80. 
436 Bonhoeffer, 1930, s. 80. 
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i sig själv och ”Gesellschaft” som är ett medel till ett mål. Båda formerna 
av gemenskap bygger på gemenskapen som en viljehandling, men skiljer 
sig åt vad gäller gemenskapens syfte.437 Bonhoeffer för också in ytterligare 
ett begrepp, ”Herrschaftsverband”, som han menar kompletterar ”Gesell-
schaft” och ”Gemeinschaft”.438 ”Herrschaftsverband” kan närmast beskri-
vas som en gemenskap som bejakar att gemenskapen innehåller maktstruk-
turer, dvs. makt är i någon mån sett som nödvändigt. När han sedan söker 
förstå kyrkan i termer av dessa gemenskapsformer menar han att kyrkan 
inte kan beskrivas i någon av de renodlade formerna, snarare kan kyrkan 
beskrivas i termer av en ”/…/community of Spirit [Geistgemeinschaft] as 
community of love [Liebesgemeinschaft]”.439 Denna gemenskap har då 
drag av såväl ”Gemeinschaft” som ”Gesellschaft” samt ”Herrschaftsver-
band”.440 Att Bonhoeffer utgår från gemenskapen som en kollektiv viljeytt-
ring har sin grund i uppfattningen att denna kollektiva viljeyttring ger upp-
hov till en ”objektiv ande” [objektiver Geist/objective Spirit]. Inspirationen 
för användandet av detta begrepp hämtar Bonhoeffer dels från sin handle-
dare Reinhold Seeberg dels från Hans Freyer medan begreppet som sådant 
går tillbaks till bl.a. Hegel.441 När viljor förenar sig skapas någonting nytt, 
en struktur som är någonting annat, någonting ”ovanför”, de enskilda indi-
viderna.442 Detta sker oberoende av viljan hos de personer som förenas i 
gemenskapen och det är heller inte någonting de deltagande individerna 
själva kan styra över. Denna ”objektiva ande” skapas ur de enskilda indivi-
derna och påverkar i sin tur dessa.  
 

Objective spirit is thus to be regarded as the connection between 
historical and communal meaning, between the temporal and spa-
tial intentions of a community. Objective spirit is will exerting it-
self effectively on the members of the community.443 

 
Denna ”objektiva ande” kan man, enligt Bonhoeffer, tolka som en ”Kollek-
tivperson”.444 Det ger en möjlighet att se gruppen och personen utifrån 
samma relationella perspektiv och det perspektiv Bonhoeffer vill se grup-
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pen ur, är som en etisk entitet.445 Gruppen blir ett Du vilken står i relation 
till Gud och till enskilda personer och som ett Du är gruppen också etiskt 
ansvarig. Men när någon kräver ett ansvarigt handlande av detta kollektiva 
Du, vem är det då som svarar, det kollektiva Duet, eller de olika individu-
ella Duen? Bonhoeffer skriver: ”When the collective person is ad-
dressed/…/the conscience of individual persons is addressed.”446 En person 
har inte två samveten, ett kollektivt och individuellt, dvs. individen har ett 
etiskt ansvar även som del i gruppen. Detta resonemang förs sedan vidare 
till att gälla mänskligheten. Mänskligheten är även den en etisk ”Kollek-
tivperson”, en ”Kollektivperson” i Adam.447 Mot denna ”Kollektivperson” 
formad av synden ställer dock Bonhoeffer upp en öppning för mänsklighe-
ten att finna vägen till etiskt ansvarstagande relationer, som vänder sig utåt 
och inte mot Jaget. Denna öppning är ”Kristus existerande som gemen-
skap”.448       
 

’The humanity of sin’ is one, though consisting of nothing but 
individuals. It is a collective person, yet infinitely fragmented. It 
is Adam, since all individuals are themselves and Adam. This 
duality is its essence, and it is superseded [aufgehoben] only 
th[r]ough449 the unity of the new humanity in Christ.450  

 
Mot bakgrund av Bonhoeffers syn på relationerna mellan personbegreppet 
och det kollektiva personbegreppet är det nu möjligt att gå vidare till för-
samlingsgemenskapen. Utgångspunkten blir här det Bonhoeffer skriver i 
Sanctorum Communio under rubriken: ”The unity of spirit of the church-
community – the collective person.”451 Om kollektivpersonsbegreppet ger 
möjlighet att se församlingsbegreppet i analogi med personbegreppet vilket 
medför att församlingen skapas i relation på samma sätt som en person 
skapas i den etiska relationen med en annan person, vad innebär då det för 
individen i gemenskapen? På vilket sätt ges det utrymme för individen 
inom begreppet kollektivperson? 
 

The decisive passages in the New Testament do not say: one the-
ology and one rite, one opinion on all matters public and private, 
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and one kind of conduct. Instead they say: one body and one 
Spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God and father of us 
all (Eph. 4:4ff.; 1 Cor. 12:13; Rom. 12:5); various gifts – one 
Spirit, various offices – one Lord, various powers – one God (1 
Cor. 12:4ff.). The point is not ”unanimity in Spirit” [”Einigkeit 
im Geist”], but the ”unity of the Spirit” [”Einheit des 
Geistes”]/…/452  

 
I detta menar sig Bonhoeffer, som en konsekvens av tidigare kritik, stå i 
motsatt ställning till idealismen vars personbegrepp han menade omöjlig-
gjorde separata individer. ”Anden” [Spirit/Geist] knyter där samman per-
soner på ett sätt som i sin förlängning också omöjliggör gemenskaper och 
istället skapar enstämmighet.453 Den enhet som finns i församlingen är 
dock av ett annat slag än av typen ”enstämmighet”. Denna enhet kan ut-
tryckas som en samhörighet i Kristus. Alla är ett i Kristus och att vara i 
Kristus innebär att vara i kyrkan.454 Kyrkan är en och det är den just med 
dessa skillnader hos dess medlemmar.455 Bonhoeffer skriver: ”This unity is 
based on the fact that Christ is ’the one beyond every other’/…/.”456 Detta 
kan han skriva utifrån sin uppfattning att Adam kan ses som den fallna 
mänsklighetens ”Kollektivperson”. Alla människor tillhör peccatorum 
communio.457 Efter syndafallet finns synden ständigt i världen, vilket inne-
bär en förskjutning i relationerna som går från givande, i det ursprungliga 
tillståndet, till krävande i det syndfulla tillståndet. Bonhoeffer uttrycker det 
så: ”With sin, ethical atomism enters history. This applies essentially to the 
spirit-form. All natural forms of community remain, but they are corrupt in 
their inmost core.”458 Något nytt har dock öppnats genom Kristus ställföre-
trädande handling, mänskligheten är indragen i gemenskap med Gud ge-
nom Kristus, dvs. Kristus existerande som gemenskap. I denna dubbla 
verklighet lever kyrkan, såsom en peccatorum communio men i förändring 
mot sanctorum communio. ”There are basically two ways to misunderstand 
the church, one historicizing and the other religious; the former confuses 
the church with the religious community, the latter with the Realm of 
God.”459 Inget av synsätten tar den dubbla verkligheten på allvar, menar 
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Bonhoeffer, kyrkan är en mänsklig gemenskap där synden har en obestrid-
lig del, men samtidigt som detta är ett faktum måste kyrkan i grunden ock-
så förstås utifrån Guds ställföreträdande handlande i Kristus. Det Kristi 
ställföreträdande handlande har inneburit är möjlighet att få brustna rela-
tioner och egocentrism att förändras mot ”/…/active ’being-for-each-
other’/…/”. 460 Detta är för Bonhoeffer ett liv i Kristi efterföljd, såtillvida 
att så som Kristus bar människors bördor skall också den enskilda männi-
skan söka bära sina medmänniskors tillkortakommanden och lidanden.461 
Kyrkan ska på detta sätt sträva efter sanctorum communio samtidigt som 
man måste vara medveten om att fullkomnandet av det målet hör framtiden 
till och endast är någonting som kan artikuleras i termer av hopp. 
 

This is the hope of our church, our present church, the sanctorum 
communio. And it guards this hope as its most sacred treasure, 
but really only as a hope. It will refrain from premature attempts 
to transform this hope into a present reality. But in hope the 
church grows strong.462  

 
Men i denna tid bärs kyrkan upp av att ”/…/God´s love wills communi-
ty”.463 Mot detta anrop svarar de människor som medvetet vill söka ställa 
sig under Ordet. Det är genom tron på Gud jag ges möjlighet att förstå 
handlingar som kärleksfulla och det är genom tron jag dras in i kyrkoge-
menskapen och upprättar band mellan mig och mina medmänniskor.464 En-
heten i kyrkan bygger, för Bonhoeffer, därmed inte på enstämmighet utan 
istället på en vilja att i tro söka utföra ett ansvarigt handlande gentemot 
medmänniskor. Gud söker återupprätta spruckna relationer och söndrig 
gemenskap. Kyrkan är Guds redskap för detta handlande och ändamål, där 
Kristus existerar som gemenskap.  
 
Bonhoeffer fortsätter och menar att även om man brukar kalla kyrkan för 
en trosgemenskap är den det bara i vissa avseenden, kärleken är den appli-
cerade tron i församlingen.465 Denna kärlek strävar mot gemenskap i rela-
tion till Joh. 17:21, ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, 
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är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss”.466 Samtidigt får inte detta 
ses som att den kyrkliga gemenskapen är en likriktad gemenskap. Likheten 
i kyrkan handlar primärt inte om jämförelse mellan människor, det handlar 
istället om den enskilde människans relation till Gud i förhållande till 
andra människors relation till Gud, ”/…/equality before God cannot be 
perceived or demonstrated in any way, nor is it discernible as ’uniformi-
ty’.” 467 I människors ögon är människor olika såväl till tro, karaktär som 
socialt, likheten är någonting som enbart är synligt för Gud.468 Den lut-
herska läran om det allmänna prästadömet är för Bonhoeffer ett uttryck för 
detta. Att varje kristen människa är präst är något osynligt som görs synligt 
enbart i tro. Det allmänna prästadömet visar, enligt Bonhoeffer, på det fak-
tum att trots den radikala olikheten hos människor är de delar i samma ge-
menskap. Olikheten är således något som kan användas i relation till och 
gagna andra.469   
 

/.../the priesthood of all believers now also means precisely af-
firming the concrete dissimilarity of individuals; it becomes part 
of mutual service, through which one becomes in practice a priest 
for the other.470  

 
I Bonhoeffers beskrivning av kyrkan blir flera dimensioner tydliga. Dels 
finns sanctorum communio i relation till den empiriska kyrkan, vilket vi-
sats ovan, dels kan den empiriska kyrkan uttryckas på skilda sätt. Den em-
piriska kyrkan består av människor och lever i historien, därmed befinner 
den sig också i ett syndfullt tillstånd, men i denna kyrka finns samtidigt 
Guds Ord och den är därför också en verklig kyrka. Bonhoeffer beskriver, i 
relation till detta, bland annat faran med att använda begrepp som den 
”osynliga” och den ”synliga” kyrkan då det lätt för tanken till att den ”syn-
liga”, dvs. den empiriska kyrkan inte är kyrka i samma utsträckning som 
den ”osynliga” kyrkan.471 Men även den empiriska kyrkan har alltså, enligt 
Bonhoeffer, olika uttrycksformer. Han skiljer i detta sammanhang på 
”folkkyrka” [Volkskirche] och ”frivillighetskyrkan” [Freiwilligkeitskir-
che].472 För att kunna förstå detta gör Bonhoeffer distinktioner i räckvidden 
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av Ord och sakrament, Ordets och dopets gemenskaper blir på det sättet 
större än nattvardens gemenskap. Detta visar också att ”frivillighetskyr-
kan” är kyrkans egentliga grundstruktur, men samtidigt blir ”folkkyrkan” 
en tillgång för ”frivillighetskyrkan”.473 Bonhoeffer skriver: 
 

This shows, however, that the church is in its nature essentially a 
volontary church. And yet the historical form of the church as a 
church-of-the-people is to be counted among its greatest 
strengths. This is overlooked by the dispisers of its historical na-
ture.474  

 
Att det inte längre skulle finnas utrymme för ”folkkyrkan” menar Bonhoef-
fer skulle kunna inträffa, men det är först när det inte längre går att förstå 
”folkkyrkan” som något som kan förändras till att bli en ”frivillighetskyr-
ka”.475 En viktig poäng är dock att i denna tid är det inte möjligt att, från ett 
mänskligt perspektiv, tala om vilka som hör till vilken grupp, det kan bara 
Gud. Bonhoeffer skriver: 
 

The second argument for a church of the people is the fact that 
here in history the wheat cannot yet be separated from the chaff; 
that separation will be evident only on the day of judgment, and 
is now only being prepared in secret.476 

 
I detta varnas också för alla de försök som gjorts genom historien för att 
”rena” kyrkan från ”felaktiga” åsikter och ”felaktiga” människor, utifrån 
ett mänskligt perspektiv.477 Det går med andra ord inte att säga vem som är 
”ute” och vem som är ”inne”. Det går inte heller att säga att det finns ett 
spektrum som går från stor mångfald i ”folkkyrkan” som sedan snävas av i 
”frivillighetskyrkan”. ”Frivillighetskyrkan” är inte en homogen grupp 
människor, enligt Bonhoeffer. Den består snarare av de människor som, 
trots sin olikhet, medvetet vill leva under Ordet och söker eftersträva att 
leva i kärleksfulla relationer gentemot sina medmänniskor.478 Han skriver: 
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It is/…/ the insight that we remain individuals, Greeks, Jews, Pie-
tists, or liberals, that each of us is completely tied to our concrete 
condition. But this is also precisely the source of the assembly’s 
strength. Other people next to me who may be completely im-
mersed in their affliction, who may be quite different from me, 
strangers – they too are evidently willed by God. The utter dis-
similarity of the individuals pales into insignificance before the 
sovereign unity of the divine word. We become aware that one 
person cannot have anything in common with another, com-
pletely alien, unknown ’you’, that they fundamentally differ even 
in the very core of their being. Yet this very insight makes it 
clear that divine action alone is able to intervene here, that what 
sustains the community can be nothing but the love given by God 
into our hearts. Thus one person reminds the other of the God 
who wants them both in the same church-community.479 

 
Detta är situationen för kyrkan, dvs. för den empiriska kyrka som har Ordet 
och som består av människor och lever i historien. Denna kyrka består 
samtidigt av en tätare gemenskap [Freiwilligkeitskirche] och en mer ut-
sträckt gemenskap [Volkskirche]. Men såväl den ena som den andra ge-
menskapen är påverkad av synden och det är bara Gud som kan se klart, 
dvs. den enskilde människan kan genom en viljeyttring söka sig till frivil-
lighetskyrkan, men den djupaste relationen mellan varje människa och 
kyrkan, är det bara Gud som vet. Bonhoeffer påpekar också konkret mot 
slutet av sin avhandling att i den kyrka han ser framför sig är likheten mel-
lan människor inte viktig för gemenskapen, snarare tvärt om.  Människor 
samlas till gemensam gudstjänst, inte för att man är lik de övriga männi-
skor som samlas till samma gudstjänst, man samlas för att man har en 
gemensam vilja att höra Ordet och göra det rätta mot varandra.   
 

If we now ask about where faith ’experiences the church’ most 
purely, then the answer is that this certainly does not happen in 
communities that are based on romantic feelings of solidarity be-
tween kindred spirits. It rather takes place where there is no other 
links between the individuals than that of the community that ex-
ists within the church [kirchliche Gemeinschaft]; where Jew and 
Greek, pietist and liberal, come into conflict, and nevertheless in 
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unity confess their faith, come together to the Lord´s Table, and 
intercede for one another in prayer.480 

 
Församlingen blir, för Bonhoeffer, uttryck för en kärleksfull gemenskap i 
vilken den mänskliga och trosmässiga mångfalden samtidigt är innesluten 
och också tillåten i olika varianter.481 En viktig beståndsdel i gemenskapen, 
som Bonhoeffer flera gånger återkommer till, är bönen.482 Bönen för någon 
annan är, såväl från mänskligt perspektiv som från Guds perspektiv, ett ut-
tryck för att gemenskapen är större än den mellan en enskild person och 
Gud.  I bönen tydliggörs att jag är sammanbunden och står i relation till 
andra, bönen är min men den rör någon annans liv och behov. På detta sätt 
kan jag vara Kristus för min medmänniska. Samtidigt är församlingens 
gemensamma bön, ur Guds synvinkel, också församlingens uttryck för att i 
lydnad mot Gud söka utföra Guds vilja mot andra.483    
 

FINKENWALDE SOM UTMANING FÖR TEORIN 
   
Efter disputationen gjorde Bonhoeffer ett avbrott i det akademiska projek-
tet för att arbeta i den tyska församlingen i Barcelona484 Strax därpå skrev 
han sin habilitationsavhandling Act and Being, varefter studierna fortsatte i 
New York och Union Theological Seminary. Den amerikanska teologin 
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förstod han sig inte riktigt på, men han uppskattade vänskapen med Rein-
hold Niebuhr.485 I New York mötte han också, liksom i Rom, en mer le-
vande kyrka än han var van vid från Tyskland.  
 
Tiden som följde bestod av träffar med Karl Barth i Bonn, en ekumenisk 
konferens i Cambridge, prästvigning i november 1931 och arbete dels som 
studentpräst, dels med konfirmander i en förort till Berlin. Han höll också 
några föreläsningsserier om bl.a. ekklesiologi, etik och kristologi vid uni-
versitetet i Berlin.486 Här började det Eberhard Bethge kallar ”the transition 
from theologian to Christian”.487 Den 30 januari 1933 tog Hitler över mak-
ten i Tyskland. I anslutning till maktövertagandet höll Bonhoeffer ett tal i 
radion där han bland annat varnade för att blint följa en ledare, men sänd-
ningen avbröts.488 I april samma år kom ”arier-paragrafen” som förbjöd 
icke-arier att inneha offentliga ämbeten i Tyskland.489 Bonhoeffer pro-
testerade omedelbart genom texten, ”The church and the Jewish question”. 
Här talas om kyrkans rätt att kritisera staten, att kyrkan måste försvara de 
lidande, oavsett religiös hemvist och att kyrkan också har rätt att handla 
politiskt om staten sviker sitt uppdrag.490 Utvecklingen gick sedan snabbt. I 
juli utnämndes Ludvig Müller till riksbiskop, vilket fick Bonhoeffer och 
Barth att uttrycka det som hände som status confessionis, dvs. kyrkan stod 
inför en fråga där man var tvungen att ta ställning för att kunna fortsätta att 
vara trogen mot evangeliet.491 Detta ledde till att olika individuella protes-
ter samlades i Bethelbekännelsen som till slut ledde till Barmendeklaratio-
nen.492 1935 hade Bekännelsekyrkan bestämt sig för att starta fem egna 
prästseminarier och man ville att Bonhoeffer skulle leda ett av dem. I Fin-
kenwalde skapade Bonhoeffer vad som närmast kan betecknas som en 
kommunitet.493 Samtidigt har Finkenwalde kallats motståndsrörelsens teo-
logiska centrum, och följdaktligen kom det också att stängas av nazisterna 
efter en relativt kort tid.494  
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Bonhoeffer lämnade år 1935 England och arbetet i en tysk församling för 
att leda ett av dessa nyinrättade seminarier.495 23 studenter kom först till 
Zingst, men flyttade strax därefter till Finkenwalde. Eberhard Bethge me-
nar att Bonhoeffer redan från början hade en klar bild av organisation och 
struktur för arbetet.496 En anledning var att tanken på den kristna gemen-
skapen inte var ny för honom, den hade funnits med som en kärnfråga re-
dan i hans första akademiska projekt och hade sedan på olika sätt följt ho-
nom. 
 

/…/Bonhoeffer had a fascination with the formation of a Chris-
tian community from the earliest days of his lectures on the 
church at the University of Berlin. In fact, the interpretative key 
to so much of Bonhoeffer´s ecclesiology and, therefore, of his 
understanding of the nature of community, was set in his doctoral 
dissertation on the church, Sanctorum Communio, and in his sec-
ond dissertation, Act and Being, which grounded his interpreta-
tion of the church as a primary form of God´s self revelation.497    

 
Seminariet i Finkenwalde byggdes upp som en fungerande gemenskap där 
Bonhoeffer fick möjlighet att förena olika trådar han arbetat med under fle-
ra år. Han kunde fördjupa teologin i bergspredikan, han fick forma och 
leva i en gemenskap inriktad på fred, bön och hjälp till behövande.498 Man 
kan säga att Finkenwalde var en praktisk kontextuell tillämpning, utifrån 
tidens förutsättningar, av de teologiska grundtankar Bonhoeffer burit med 
sig alltsedan Sanctorum Communio.499  
 
Bonhoeffer kom till Finkenwalde med ett tungt och genomtänkt teologiskt 
bagage, där ”den andre”, gemenskap, mångfald och etiska relationer var 
bärande komponenter. Med sig hade han också en insikt om det politiska 
läget och om kyrkans roll i den aktuella situationen. Tiden var inne att för-
verkliga något av det han tidigare diskuterat teoretiskt.  
 
Några av studenterna i Finkenwalde hade haft med Bonhoeffer att göra vid 
universitetet i Berlin, men inte alla. Några kom från städer, andra från lan-
det. De kom med olika förväntningar och förhoppningar. Alla hade där-
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emot tagit ställning i den kyrkopolitiska striden, mellan Rikskyrkan och 
Bekännelsekyrkan.500 Även om alla i Finkenwalde tillhörde Bekännelse-
kyrkan vittnar Bethge om att det inom gruppen fanns högst olika uppfatt-
ningar om, för tiden, mycket centrala frågor. Militärtjänstgöring var en så-
dan fråga. De flesta hade en traditionell luthersk uppfattning om militär-
tjänst och var, i början, ovetande om Bonhoeffers eget pacifistiska ställ-
ningstagande.501 Istället för att söka övertyga seminaristerna till varje pris, 
bad han dem att i alla fall respektera andra uppfattningar. 
 

The most he required of them, if he could not gain their sympa-
thy for this possible mode of Christian behavior, was to respect 
anyone who adopted it in the belief that he was complying with 
Christ´s commandment.502  

 
Den av den nazistiska regimen påtvingade trohetseden för statliga tjänste-
män var en annan fråga där det fanns delade åsikter. Diskussionen uppkom 
genom Karl Barths vägran att avlägga den utan tillägget: ”insofar as I can 
responsibly do so as a Christian”. Var detta en kyrklig fråga där man som 
kristen var tvungen att ta ställning eller var det enbart en politisk fråga där 
kyrkan inte hade någon del? Seminaristerna var av olika uppfattning.503 Yt-
terligare en fråga som diskuterades, och som berörde själva utbildningen, 
var meditationens plats på schemat. För Bonhoeffer var detta en mycket 
viktig del av livet i Finkenwalde samtidigt som många av seminaristerna 
uttryckte att de hade stora svårigheter och var missnöjda med konceptet. 
Det var också en sak som diskuterades utanför seminariet och som fick 
många att ifrågasätta det som skedde där. Meditation och kommunitetsliv 
förde, för de flesta tyskar, tankarna bort från en traditionell bild av kyrkan. 
Efter gemensamma samtal kunde seminaristerna och Bonhoeffer enas om 
en kompromiss.504   
 
I sin strävan att bygga en verklig gemenskap i Finkenwalde utifrån de teo-
retiska premisser hans tidigare tänkande haft blev sammanhållning, trots 
olikhet, viktig att vidmakthålla. Samtal, diskussioner och kompromisser 
var viktiga delar av ansträngningarna att hålla gemenskapen intakt. Trots 
detta var det varje omgång någon eller några seminarister som, av olika an-
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ledningar, bad att få sluta. Genom samtal med seminaristen försökte Bon-
hoeffer om möjligt hindra det och när det inte längre gick var det, enligt 
Bethge, en stor sorg för alla.505 
 
I början var tillvaron i Finkenwalde ”flytande”. Snart utkristalliserade sig 
dock en mer fast ordning. Dagen började och slutade med gudstjänst. For-
men var enkel med bibelläsning, bön och sång, varefter följde en halvtim-
mes meditation. Förövrigt var dagarna fyllda av studier, teoretiska och 
praktiska. Men det fanns också tid för gemensamma samtal, ofta utomhus, 
för lekar och spel och inte minst för musik i olika former.506 Viktiga var 
också de gemensamma måltiderna och, kanske framförallt, det man på oli-
ka sätt gjorde för varandra. Life Together och Bethges biografi över Bon-
hoeffer visar flera exempel på hur man ständigt var i tjänst för varandra. 
Det handlade om allt från enkla praktiska göromål till att ta emot varandras 
bikt.507 Ofta föregick Bonhoeffer själv med gott exempel och tog tag i 
praktiska göromål.508 Men tjänsten för varandra innebar bland annat också 
att lova att aldrig tala om någon eller några av de andra deltagarna i semi-
nariet om dessa själva inte var närvarande.509 Annars var seminariet likt 
andra seminarier och ämnena som studerades de samma. Så när som på ett 
ämne – lärjungaskap.510  
 
För att fördjupa och förverkliga tanken på vad lärjungaskap kunde vara och 
för att få kontinuitet i seminariet uppkom tanken på ett broderhus. Mening-
en var att några studenter skulle stanna kvar i Finkenwalde även efter att 
deras ordinarie tid avslutats. De skulle bilda en trängre gemenskap, en kär-
na, som skulle utveckla resten av seminariet.511 I ett förslag skrev Bonhoef-
fer bl.a.: 
 

The content and manner of preaching can be sustained with 
greater objectivity and steadfastness by community than by iso-
lated individual. The principal objective, therefore, is not con-
templative introversion, but proclamation. 
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The reply to the question that was being asked everywhere about 
the nature of Christian life cannot be given abstractly, but only 
by a concrete experiment in communal living and communal 
awareness of Christ´s commandments. Thus the second is the 
theological question of discipleship.512  

 
Sex seminarister kom att stanna i i Broderhuset i Finkenwalde från hösten 
1935 till dess stängning 1937. Broderhuset var ett experiment byggt på oli-
ka tankar, dels praktiska tankar, dvs. det kunde bilda en stomme och på så 
sätt hjälpa Bonhoeffer i arbetet, dels, och kanske framförallt, var Broder-
huset ett sätt att realisera det han tidigare reflekterat över teoretiskt.  
 

There are two things the brothers have to learn during their short 
time in the seminary – first, how to lead a community life in 
daily and strict obedience to the will of Christ Jesus, in the prac-
tice of the humblest and the noblest service one Christian brother 
can perform for another. They must learn to recognize the 
strength and liberation to be found in their brotherly service and 
their life together in a Christian community. For this is something 
they are going to need. Secondly, they have to learn to serve the 
truth alone in their study of the Bible and its interpretation in 
their sermons and teaching. I personally am responsible for this 
second duty, but the first I cannot attain by myself. For this, there 
must be a group of Brothers who, without any fuss, will be able 
to involve the others through their life together. That is what the 
Brothers´ House is all about.513 

 
Broderhuset var en möjlighet att göra lärjungaskapet till Finkenwaldes 
kännetecken. Och vad ett kristet lärjungaskap innebar, det var Bonhoeffers 
stora fråga vid denna tid och hade så varit sedan 30-talets början.514 Känne-
tecknande för gemenskapen var ett enkelt gemensamt liv, regelbundna bö-
ner, ömsesidig uppmuntran, gemensamma teologiska studier och gemen-
sam gudstjänst. Samtidigt som gemenskapen byggdes upp och stärktes var 
det klart att lärjungaskapet innebar handling och arbete och det behövde ut-
föras utanför gemenskapen. Det var för att stärkas i detta lärjungaskap som 
gemenskapen fanns. Alla deltagarna i Broderhuset fick, bland annat, vara 
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beredda på att svara upp mot de frågor om praktisk hjälp som kom utifrån. 
Man var också fri att lämna gemenskapen när man så ville.515  
 
Det är inte omöjligt att tänka sig att seminariet, med en annan ledare, skul-
le ha kunnat utvecklas till en sluten gemenskap utan kontakt med det reste-
rande samhället. I högsta grad blev utvecklingen den omvända. De 
kyrkopolitiska och politiska debatterna var många och stormiga, kontak-
terna med människor utanför kommuniteten stora.516 Samhället var inte nå-
got man drog sig undan, utan något man skulle lära sig att leva i.     
 

Life together at Finkenwalde was not a way of escape from po-
litical and church struggles, but a way of engagement. Finken-
walde was not simply a community of preparation for ministry, 
but one already engaged in serving others.517       

 
Under våren 1935 skärptes det politiska läget i Tyskland, en konsekvens 
var att situationen även skärptes för kyrkan. Konflikterna inom Bekännel-
sekyrkan synliggjordes mer och mer. Bonhoeffer var bland annat kritisk 
mot det som kom ut av synoden i Augsburg, trots att den lyckades hålla 
ihop Bekännelsekyrkan. Framförallt var det några punkter som väckte hans 
ogillande. Kyrkans frihet behandlades inte korrekt. Man kritiserade inte 
heller punkten om ”positiv kristendom” i det National Socialistiska Partiets 
program. Den judiska frågan kritiserades inte. Inte heller diskuterades den 
militära eden. Mer och mer förstod Bonhoeffer att krafterna svek hos 
många och att det som tidigare varit kritik riktad mot Riksbiskopen nu var 
tvunget att bli kritik mot staten. I ett brev till Martin Niemöller skrev han 
bland annat att det nog var dags att bilda en ”Emergency League within the 
Emergency League” och att det var dags att tala, och om ingen annan vill 
tala så ska han tala.518   
    
Under tiden som följde kände sig Bonhoeffer gång efter annan tvungen att 
debattera och kritisera staten, Rikskyrkan och den egna Bekännelsekyrkan 
för beslut man fattade eller inte vågade fatta. Det gällde allt från behand-
lingen av judar till kyrkans ekonomiska frågor.519 Trots hans ständiga ifrå-
gasättande och kritiska hållning var han relativt okänd fram till år 1936 då 
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han skrev artikeln The Question of the Boundaries of the Church and 
Church Union. Den skrevs mot bakgrund av att medlemmar i Bekännelse-
kyrkan hade börjat se som viktigt att bevara Bekännelsekyrkan som kyrka, 
även om det fick göras på bekostnad av evangeliet. Men, menar Bonhoef-
fer, finns inte evangeliet i kyrkan kan inga gränser bevara någon kärna.520 
Hans uttalande ”He who separates himself from the Confessing church se-
parates himself from salvation”,521 blev omtalat och gjorde honom illa 
sedd. Enligt Bethge blev han anklagad för att vara, ”/…/incorrigibly radi-
cal, of drawing overly rash theological conclusions, of abusing exegesis, 
and of reviving legalism and monasticism.”522 Detta uttalande måste ses 
mot bakgrund av att Bonhoeffer, liksom Barth och andra tolkade situatio-
nen i Tyskland som en status confessionis, dvs. det handlade om en bekän-
nelsefråga där kyrkan, i detta fall Rikskyrkan, inte fullgjorde sitt uppdrag 
på ett sätt som var förenligt med evangeliet. Just denna status confessionis 
möjliggjorde för Bonhoeffer att kritisera kyrkan på ett sätt han annars me-
nade inte var korrekt. Så länge kyrkan diskuterade en fråga var alla åsikter 
viktiga, men när kyrkan väl bestämt sig då innebar det att ställa sig lojal 
mot kyrkans beslut.523 För Bonhoeffer var status confessionis inte ett be-
grepp som kunde användas i alla olika frågor när man inte var nöjd med 
kyrkans beslut, men situationen i Tyskland under Tredje riket påkallade 
detta.  
 
Arbetet i Finkenwalde fortsatte som en ständig dialog mellan begreppen 
teologi, gemenskap och lärjungaskap. ”Tjänst för andra”, var inte en död 
fras, snarare var det något seminaristerna på olika sätt ständigt fick öva att 
göra till sitt eget och sedan ge utlopp för. Det gällde den praktiska verklig-
heten och det gällde i bön och gudstjänstliv. Bland annat bad man kontinu-
erligt för dem som på olika sätt råkat illa ut genom den nazistiska regi-
men.524  
 
Sommaren 1937 var början till slutet för Finkenwalde. Flera av Bonhoef-
fers förtrogna, band annat Martin Niemöller, blev arresterade.525 En för-
bönsgudstjänst dit Bonhoeffer skickat seminarister utvecklades till en ga-
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tudemonstration mot regimen och slutade med massarresteringar.526 I no-
vember stod det klart att ingenting kunde rädda seminariet i Finkenwalde 
från stängning.527  
 
Under tiden i, och mot bakgrund av, Finkenwalde skrev Bonhoeffer Di-
scipleship. Ett år efter seminariets stängning skrev han Life Together som 
reflektion över, framförallt, det som skedde i Broderhuset. Eberhard 
Bethge, som var tillsammans med Bonhoeffer när boken skrevs, berättar att 
Bonhoeffer skrev i det närmaste oavbrutet och att boken var färdig på fyra 
veckor. Finkenwalde var stängt och tillvaron hårdnade inom alla områden. 
Boken skrevs i Bonhoeffers systers tomma hem, efter att hon flytt med sin 
man till Schweiz. Bekännelsekyrkan orkade inte längre stå emot påtryck-
ningarna från regimen. Man hade börjat stämpla bokstaven ”J” i passen hos 
dem som var av judisk börd. Upptakten till krisen i Sudetenland pågick. 
Det var viktigt för Bonhoeffer att boken om Finkenwalde nu blev skri-
ven.528 Såväl Discipleship som Life Together har direkta relationer till Fin-
kenwalde, men även de två senare böckerna Ethics och Letters and Papers 
from Prison bär spår av det som skedde i Finkenwalde. Båda böckerna be-
arbetar teman som Bonhoeffer burit med sig under lång tid. I efterordet till  
Ethics står till exempel:  
 

Many of the insights from Discipleship recur in the Ethics manu-
scripts. Although the terminology of a book on ethics cannot ad-
here as closely to the language of the Bible and of proclamation 
as is the case in Discipleship, the substantive issue addressed in 
both cases is the same.529    

 
Insikter och teman kommer igen. Förändringen märks framförallt i vad 
som utgör focus för böckerna. Larry Rasmussen menar, till exempel, att 
vad gäller kristologin i Letters and Papers from Prison i jämförelse med 
tidigare skrifter så handlar det inte om, ”/…/the pattern of Christ´s life, but 
the place where it is lived out.”530 Såväl i Ethics som också Letters and 
Papers from Prison ligger centrum i världen på ett annat sätt än det gjort i 
tidigare böcker. ”It is not the religious act that makes the Christian, but 
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participation in the sufferings of God in the secular life.”531 I Finkenwalde 
kom världen nära i både praktik och teori. Förutom det Bonhoeffer själv 
såg och hörde om det som hände i Tyskland, hade han också andra ingång-
ar till en djupare kunskap. Bland annat skrev hans svåger Hans von Doh-
nanyi under denna tid på det som han kallade ”Chronicle of Shame”, en re-
dogörelse för nazistiska handlingar dag för dag.532 Erfarenheter i och kring 
Finkenwalde påverkade Bonhoeffers fortsatta reflektioner och fortsatta liv. 
Maria von Wedemeyer-Weller, Bonhoeffers fästmö, ger uttryck för den 
vikt Bonhoeffer under fängelsetiden såg i erfarenheterna från Finkenwalde, 
när hon påpekar att han sa: ”/…/that the only book ’of concern to him at 
that moment was Life Together, and he preferred that I [Maria] wait until 
he was around to read it.’”533 
 

LIFE TOGETHER 
 
Life Together är uppbyggd i fem kapitel, ”Community”, ”The Day To-
gether”, ”The Day Alone”, ”Service” och ”Confession and the Lord´s Sup-
per”. I vart och ett av kapitlen söker Bonhoeffer diskutera och teologiskt 
reflektera över det som gjordes i Finkenwalde och då framförallt i Broder-
huset. I det följande kommer jag att se närmare på argumentationen i två av 
dessa kapitel, ”community” och ”service”. 
 
”The Christian cannot simply take for granted the privilege of living 
among other Christians.”534 Så börjar Bonhoeffer boken. Gemenskapen 
med andra kristna är inget man kan ta för givet, den ges av nåd535 och 
många har, av skilda orsaker, ingen möjlighet att finnas i en sådan gemen-
skap. För andra som har gemenskapen blir det istället lätt så att gemenska-
pen blir oviktig, just för att den finns där lättillgänglig. Men, säger Bonho-
effer, de som lever i gemenskap borde falla ned på sina knän och tacka 
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Gud för denna nåd.536 Vad är det då Bonheoffer ser som så oerhört viktigt i 
den kristna gemenskapen? 

We belong to one another only through and in Jesus Christ. What 
does that mean? It means, first, that a Christian needs others for 
the sake of Jesus Christ. It means, second, that a Christian comes 
to others only through Jesus Christ. It means, third, that from 
eternity we have been chosen in Jesus Christ, accepted in time, 
and united for eternity.537 

 
Förklaring grundas i reformatorernas rättfärdiggörelseteologi, dvs. vår rätt-
färdighet är en rättfärdighet utifrån [extra nos]. Därför söker de kristna Or-
det och Ordet är av Gud lagt i människans mun vilket får till följd att den 
kristne är i behov av en annan kristen för att delge honom detta förlösande 
ord.538  
 

Therefore, we may now say that the community of Christians 
spring solely from the biblical and reformation message of the 
justification of human beings through grace alone. The longing 
of Christians for one another is based solely on this message.539  

 
Kristus har skapat frid såväl mellan Gud och människa som mellan männi-
skor. Vägen till medmänniskan är inte längre spärrad av Jaget. Gemenska-
pen mellan människor bestäms alltså inte av oss själva utan av vad Kristus 
gjort för oss. Jag är någons broder pga. det Kristus gjort för mig och tvärt 
om. Genom Kristus, och bara genom Kristus, kan en gemenskap i kärlek 
och tjänst skapas.540  
 

This dismisses at the outset every unhappy desire for something 
more. Those who want more than what Christ has established be-
tween us do not want Christian community. They are looking for 
some extraordinary experiences of community that were denied 
them elsewhere. Such people are bringing confused and tainted 
desires into the Christian community. Precisely at this point 
Christian community is most often threatened from the very out-
set by the greatest danger, the danger of internal poisoning, the 
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danger of confusing Christian community with some wishful im-
age of pious community, the danger of blending the devout 
heart´s natural desire for community with the spiritual reality of 
Christian community.541 

 
Här ligger den stora faran för den kristna gemenskapen. Det är lätt, menar 
Bonhoeffer, att den existerande gemenskapen i en församling inte tycks 
uppfylla kraven eller räcka till. Kritiken kan komma från såväl präster som 
församlingsmedlemmar.542 Men då förstår man inte att gemenskapen är en 
Guds gåva och ingenting människan kan begära. Det är en andlig verklig-
het. Bara Gud känner till gemenskapens status. Han skriver, ”Christian 
community is not an ideal we have to realize, but rather a reality created by 
God in Christ in which we may participate.”543 Därför borde också de svå-
righeter som uppstår mellan människor i en gemenskap snarare peka mot 
Gud och mot gemenskapens vikt än mot gemenskapens upplösning. När 
man ser brister hos andra deltagare i gemenskapen borde det leda till insik-
ten att den personen inte klarar sig utan Guds nåd och att detta förhållande 
också gäller mig. Det går inte att förtrösta på den egna personen eller gär-
ningen. Vi står alla under Guds dom och förlåtelse och på så sätt hör vi 
ihop.544     
 
Den som kommer till en församling för att söka någonting speciellt, något 
känslomässigt, något ”mer än”, kommer att bli besviken – och det genom 
Guds nåd. Men om församlingsgemenskapen inte är en känslomässig och 
stark gemenskap mellan likar, vad är den då? Bonhoeffer skiljer mellan 
andlig [pneumatic/pneumatisch] och känslomässig [emotional/seelisch] 
kärlek. Det är den andliga kärleken som skall råda i den kristna gemenska-
pen. Samtidigt ser han att det är lätt att den känslomässiga kärleken istället 
tar överhand. Det som då sker är en förvandling av gemenskapen från en 
Kristuscentrering till en människocentrering. I denna själsliga gemenskap 
kan människor låta sin makt över andra bli synlig. Den starke kan breda ut 
sig och får då beundran eller fruktan från de svagare.545 Den andliga kärle-
ken mellan människor, som är den kristna gemenskapens grund är, där-
emot, en ickekrävande gemenskap. Den andre skall älskas som den är, för 
han eller hon är redan älskad av Kristus. Där skall inte förekomma vilja till 
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förändring, eller vilja att behärska.546 Den kristna gemenskapen kan inte ha 
sin grund i en vilja att ha gemenskap med vissa personer på grund av deras 
egenskaper eller åsikter. Gemenskapens enda grund ligger i att deltagarna 
är återlösta och kallade till tro.547   
 

Two factors, which are really one and the same thing, reveal the 
difference between spiritual and self-centered love. Emotional, 
self-centered love cannot tolerate the dissolution of a community 
that has become false, even for the sake of genuine community. 
And such self-centered love cannot love an enemy, that is to say, 
one who seriously and stubbornly resists it. Both spring from the 
same source: emotional love is by its very nature desire, desire 
for self-centered community. As long as it can possibly satisfy 
this desire, it will not give it up, even for the sake of truth, even 
for the sake of genuine love for others. But emotional, self-
centered love is at an end when it can no longer expect its desire 
to be fulfilled, namely, in the face of an enemy. There it turns 
into hatred, contempt, and slander.548 

 
Den andliga kärleken ser den andre som den är utan att söka göra om ho-
nom eller henne. Den andliga kärleken låter distansen och olikheten som 
finns mellan två människor vara kvar för det är Kristus som står mellan 
dem, det är Kristus som förenar.549 Bonhoeffer menar att varje människa 
måste ses som en person med vilken Kristus redan har en relation. Därför 
får jag inte påtvinga mig någon på ett sätt som inte Kristus gjorde när han 
tog emot den andra personen, dvs. jag måste se den andra personen så som 
Kristus ser honom, utan att vilja göra om honom.550    
 

Self-centered love constructs its own image of other persons, 
about what they are and what they should become. It takes the 
life of the other person into its own hands. Spiritual love recog-
nizes the true image of the other person as seen from the perspec-
tive of Jesus Christ.551 
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Denna syn på andlig och själslig kärlek och på relationer mellan människor 
får Bonhoeffer att mena att den kristna gemenskapen, för att vara en sann 
gemenskap, inte får forma sig på ett sådant sätt att människor ställs utanför 
gemenskapen. Han uttrycker det som, ”/…/a life together under the Word 
will stay healthy only when it does not form itself into a movement, an or-
der, a society, a collegium pietatis”/…/.552 Om man söker att skapa gemen-
skaper uppbyggda kring någon form av inriktning som inte ger alla samma 
möjligheter kommer man ofrånkomligen att drivas mot att bli en sekt.553 
 

The exclusion of the weak and insignificant, the seemingly use-
less people, from everyday Christian life in community [Lebens-
gemeinschaft] may actually mean the exclusion of Christ; for in 
the poor sister or brother, Christ is knocking at the door.554 

 
Den kristna gemenskapen får inte, menar Bonhoeffer, drivas mot ett till-
stånd där erfarenheten av vad gemenskapen ger blir det som håller ihop 
den. Sådana goda erfarenhetsupplevelser kan förekomma, och de är inte 
negativa, men de är tillfälligheter givna av nåd och det får inte vara de som 
formar och uppehåller gemenskapen.555 Bonhoeffer uttrycker det som, ”We 
are bound together by faith, not by experience.”556   
 
I det fjärde kapitlet, det som handlar om ”tjänsten”, inriktas texten mer mot 
relationerna mellan personer i gemenskapen. Utgångspunkten tas i Luk 
9:46, ”De började undra vem som var den störste av dem.”557 För Bonhoef-
fer är denna mening central för förståelsen av processerna i en gemenskap. 
Lika naturlig som den är, lika farlig är den för gemenskapens fortlevnad. 
För Bonhoeffer handlar denna jämförelse med andra om ett sätt att rättfär-
diga sig själv genom att döma. Men, säger han, visst har såväl fromma som 
ofromma, begåvade som obegåvade rätt till samma position och vad är det 
som säger att inte till exempel den obegåvade är den mest fromma?558 Mot 
detta dömande är det bara nådens Ande som hjälper, men den enskilde kan 
hjälpa till genom att vägra ge ord åt dömande tankar. Bonhoeffer menar att 
detta i sin förlängning kommer att påverka också sättet att se på andra.  

                                        
552 Bonhoeffer, 1939, s. 45. 
553 Bonhoeffer, 1939, s. 45. 
554 Bonhoeffer, 1939, s. 45 f. 
555 Bonhoeffer, 1939, s. 47. 
556 Bonhoeffer, 1939, s. 47. 
557 Bonhoeffer, 1939, s. 93. 
558 Bonhoeffer, 1939, s. 93 f. 
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They can now allow other Christians to live freely, just as God 
has brought them face to face with each other. The view of such 
persons expands and, to their amazement, they recognize for the 
first time the richness of God´s creative glory shining over their 
brothers and sisters. God did not make others as I would have 
made them. God did not give them to me so that I could domi-
nate and control them. Now other people, in the freedom with 
which they were created, become an occasion for me to rejoice, 
whereas before they were only a nuisance and trouble for me. 
God does not want me to mold others into the image that seems 
good to me, that is, into my own image. Instead, in their freedom 
from me God made other people in God´s own image.559  

 
På detta sätt kommer olikheterna inom gemenskapen inte längre att vara 
källa till svårigheter utan istället att omvandlas till glädje och tacksamhet 
för mångfalden.560 Det kommer att leda till en vilja att inte längre placera 
sig själv högst upp, utan snarare bland, ”/…/the wretched and lowly”.561 
Där kommer den andres vilja och den andres heder att accentueras på be-
kostnad av den egna viljan till egenberömmelse.562  
 
På vilka sätt kan då denna tjänst för andra ta sig uttryck? Bonhoeffer näm-
ner tre sätt: lyssna, hjälpa och bära varandras bördor. Lyssnandet innebär 
ett aktivt lyssnande som också innehåller en vilja att förstå den andre och 
låta den komma till tals på sina villkor. Hjälpandet handlar om att se var 
min hjälp är behövd, att kunna avbryta det jag gör för tillfället och som jag 
kanske upplever som viktigt, för att hjälpa den människa Gud ställt i min 
väg.563 
 

One can joyfully and authentically proclaim the Word of God´s 
love and mercy with one´s mouth only where one´s hands are not 
considered too good for deeds of love and mercy in everyday 
helpfulness.564  

 
Det tredje sättet att vara till tjänst är att bära varandras bördor. Bonhoeffer 
menar att en naturlig reaktion hos en icke-kristen när den ställs inför en 
                                        
559 Bonhoeffer, 1939, s. 95. 
560 Bonhoeffer, 1939, s. 95. 
561 Bonhoeffer, 1939, s. 96. 
562 Bonhoeffer, 1939, s. 96 f. 
563 Bonhoeffer, 1939, s. 98 ff. 
564 Bonhoeffer, 1939, s. 100. 
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annan människas annanhet är att dra sig undan och gå förbi. För den Krist-
ne, däremot, står inte denna möjlighet öppen. Han måste istället med 
jämnmod leva med och stå ut med sin broder.565 Bonhoeffer uttrycker det 
med orden, ”Only as a burden is the other really a brother or sister and not 
just an object to be controlled.”566 Vidare skriver han:  
 

First of all, it is the freedom of the other, mentioned earlier, that 
is a burden to Christians. The freedom of the other goes against 
Christians´ high opinions of themselves, and yet they must rec-
ognize it. Christians could rid themselves of this burden by not 
giving other persons their freedom, thus doing violence to the 
personhood of others and stamping their own image on others. 
But when Christians allow God to create God´s own image in 
others, they allow others their freedom. Thereby Christians them-
selves bear the burden of the freedom enjoyed by these other 
creatures of God. All that we mean by human nature, individual-
ity, and talent is part of the other person´s freedom – as are the 
other´s weaknesses and peculiarities that so sorely try our pa-
tience, and everything that produces the plethora of clashes, dif-
ferences, and arguments between me and the other. Here, bearing 
the burden of the other means tolerating the reality of the other´s 
creation by God – affirming it, and in bearing with it, breaking 
through to delight in it.567 

 
Men, säger Bonhoeffer, det är inte bara den andres frihet som måste bäras 
utan också den andres synd och det är, om möjligt, ännu svårare att bära än 
friheten. Bärandet av den andres synd inbegriper bön för varandra, en 
mänsklig förlåtelse men också tilltalet med Guds ord i form av tröst och 
förmaning. Hur svårt man än kan tycka det vara att låta Guds ord komma 
över ens läppar inför en vän, är man tvungen att göra det. Som kristen är 
man tvungen att beröra Gud. Samtidigt är grunden för alla sådana möten 
att båda möts som syndare inför Gud, där båda är i behov av nåden.568     
 

                                        
565 Bonhoeffer, 1939, s. 100. 
566 Bonhoeffer, 1939, s. 100. 
567 Bonhoeffer, 1939, s. 101. 
568 Bonhoeffer, 1939, s. 102 ff. 
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MOTSTÅNDSRÖRELSEN SOM UTMANING FÖR 
TEORIN 
 
Bonhoeffer skrev utkasten till Ethics under åren 1940-43, dvs. under en 
mycket turbulent tid såväl i historien som i hans privata liv. Under dessa år 
var han aktiv i motståndsrörelsen med en täckmantel av att vara agent inom 
Abwehr.569 Samtidigt tog också planerna på ett attentat mot Hitler starkare 
form hos Bonhoeffer, vilket sedan kulminerade i ”20 juli attentatet”. Det är 
i hög grad utifrån denna teologiska brottning med världssituationen och 
dess grund i det politiska läget i det tidiga 1940-talets Tyskland som Ethics 
måste förstås. 570   
 
Vägen fram till motståndsrörelsen var för Bonhoeffer, till viss del, grundad 
i en besvikelse på Bekännelsekyrkans motstånd mot nazismen. Under Kris-
tallnatten den 9 november 1938 brändes synagogor, judiska affärer förstör-
des och tusentals judar fördes till koncentrationsläger. Bonhoeffer strök i 
sin bibel under verserna 8 och 9 i psalm 74: ”De brände ner alla gudshus i 
landet. Vi ser inte våra egna tecken, här finns inga profeter mer – ingen av 
oss vet hur länge det varar.” Bredvid skrev han ”9.11.38”.571 De kyrkliga 
protesterna uteblev i hög grad. Bonhoeffer var förfärad.572 Överhuvudtaget 
mäktade inte någon kyrka med att stå upp mot det som hände, varken då 
eller senare, inte heller Bekännelsekyrkan.573  
 
Lösningen för Bonhoeffer var resan till USA. Genom Reinhold Niebuhrs 
och Paul Lehmans försorg kunde Bonhoeffer lämna Tyskland för att med 
båt bege sig till USA. Han insåg dock direkt att beslutet var felaktigt. I ett 
brev till Niebuhr skrev han: 
 

I have made a mistake in coming to America. I must live through 
this difficult period of our national history with the Christian 
people of Germany. I will have no right to participate in the re-
construction of Christian life in Germany after the war if I do not 
share the trials of this time with my people.…Christians in Ger-

                                        
569 Abwehr var under andra världskriget namnet på den tyska militära underrättelsetjänsten. 
570 För vidare läsning om Bonhoeffers etik se t.ex.: Laney, 1981, s. 294 ff., Tödt, 1993, Lind, 
1975, s. 127 ff., Busch Nielsen, 2000, framförallt s. 55-84, Floyd, 1991, s. 175-193, eller Lo-
vin, 2005, s. 26-31 som där ger en kort ”recension” av Ethics. 
571 Bethge, 1967, s. 607. 
572 Nelson, 1999, s. 38 f. 
573 Bethge, 1967, s. 596 ff. 
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many will face the terrible alternative of either willing the defeat 
of their nation in order that Christian civilisation may survive, or 
willing the victory of their nation and thereby destroying our 
civilisation. I know which of these alternatives I must choose; but 
I cannot make that choice in security.574   

 
Snart var han tillbaka i Tyskland igen. Enligt Eberhard Bethge skilde Bon-
hoeffer sig inte stort från de flesta i Bekännelsekyrkan, det var först efter 
våren 1940 som en förändring började märkas. Det märktes i det enkla 
vardagliga talet, det märktes till exempel när han under ett samtal på sin 
trettiotredje födelsedag sa att det skulle kunna vara, ”/…/worthwhile, even 
for a pastor, to risk one´s life for political freedom.”575 Tiden var kommen 
då Bonhoeffer började tänka om, kring de etiska frågorna. Genom sin svå-
ger Hans von Dohnanyi blev Bonhoeffer medlem i Abwehr, det tyska mili-
tära kontraspionaget. Det leddes av amiral Wilhelm Canaris som tillsam-
mans med General Hans Oster samtidigt, i all hemlighet, var ledare för en 
av de viktigare motståndsrörelserna mot Nazisterna.576 Genom deras för-
säkran att Bonhoeffer var nödvändig i kontraspionaget undgick han att in-
kallas i de militära förbanden. Istället blev han skickad på olika uppdrag i 
Europa, vilket gav honom möjlighet att vidarebefordra meddelanden från 
motståndsrörelsen. Han var aktiv inom ”Operation 7”, som smugglade ut 
judar från Tyskland. Inte minst träffade han den engelske biskopen George 
Bell i Sigtuna för att överlämna en fråga till den engelske utrikesministern 
Anthony Eden. Vad motståndsrörelsen ville diskutera var de Allierades 
stöd till motståndsrörelsen, men framförallt hur man skulle kunna komma 
fram till ett fredsfördrag om motståndsrörelsen skulle lyckas röja Hitler ur 
vägen.577 Den 5 april 1943 arresterades Bonhoeffer för att aldrig mer släp-
pas. Efter det misslyckade attentatet mot Hitler den 20 juli 1944 förstod 
han att hoppet för egen del var ute.578 Strax före krigsslutet, den 9 april 
1945, hängdes Bonhoeffer i lägret Flossenbürg.579  
 
Det är i ljuset av detta som Ethics ska läsas; missnöjet med kyrkan och in-
lemmandet i moståndsrörelsen.580 Han vill diskutera två saker i och med att 

                                        
574 Dietrich Bonhoeffer citerad i Brocker, 2006, s. 1. 
575 Bethge, 1967, s. 676. 
576 Nelson, 1999, s. 39. 
577 Nelson, 1999, s. 40. 
578 För vidare läsning om 20 juli attentatet se tex. Carlsson, 2002, s. 215-233.  
579 Bethge, 1967, s. 928 ff. 
580 Bethge, 1967, s. 857. 
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han skriver Ethics. Det första är en etik för tiden efter kriget, det andra är 
en etik för tyrannmord.581 När han gör detta är det nya frågor han vill be-
svara, men han återvänder till begrepp och tankevärldar han levt med tidi-
gare. Det handlar om en kristologiskt grundad gemenskap, men nu blev det 
särskilt viktigt för Bonhoeffer att tänka bortom den kristna sfären, det 
handlade om att den försoning Gud åstadkommit genom att bli människa i 
Jesus Kristus, gällde världen.582 Det är, kort sagt, en annan typ av annor-
lundaskap han söker hantera i Ethics.      
 

Equally striking is the running polemic against all forms of divi-
sion, disunion, dualism, and conflict. God´s love is the counter-
point to the disintegration of the world/…/It would be wrong to 
conclude that Bonhoeffer´s concern about all of these divisions 
and conflicts is nothing but a reflection of the disintegration he 
discerned in the national Socialist regime. These divisions and 
conflicts – ethical, conceptual, psychological, existential, reli-
gious – are symptoms of the deepest of all alienations, namely, 
humanity´s alienation from God. The starting point of Christian 
ethics, however, is in the reconciliation of God and humanity 
wrought by God´s becoming human in Jesus Christ.583  

 

ETHICS 
 
Ethics är inte en färdig produkt på samma sätt som Sanctorum Communio, 
det är därför inte oproblematiskt att klart följa Bonhoeffers egna tankar ge-
nom boken från början till slut. Resonemangen går i varandra mellan kapit-
len och upplägget är inte alltid klart. Det märks att Ethics inte är en avslu-
tad enhet. Det som idag utgör Ethics är alla de, mer eller mindre färdiga, 
manuskript skrivna 1940-43 som kunde räddas till eftervärlden. Inte heller 
den inbördes logiken när det gäller kapitlens ordning är klar, vilket har fått 
till följd att olika utgåvor av Ethics har haft olika strukturer. En konse-
kvens av detta är att det inte, på samma sätt som när det gällde Sanctorum 
Communio eller Life Together är möjligt att begränsa studiet av Bonhoef-

                                        
581 Green, 2005, s. 10. 
582 Jfr. t.ex.: Brocker, 2006, s. 2 f. 
583 Green, 2005, s. 9. 
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fers resonemang till ett visst kapitel. Utgångspunkten för det följande blir 
dock primärt att söka följa hur Bonhoeffer lägger upp sina tankar med ut-
gångspunkt i framförallt två av Ethics kapitel. Det första kapitlet är 
”Christ, Reality, and Good”, det andra är ”History and Good [2]”. Ut-
gångspunkten för valet av dessa kapitel är dels att viktiga huvuddrag i 
Bonhoeffers tankar blir tydliga, dels att kapitlet ”Christ, Reality, and 
Good” i den senaste vetenskapliga utgåvan av Ethics har placerats som in-
ledningskapitel medan kapitlet ”History and Good [2]” är det enda kapitel i 
Ethics Bonhoeffer själv omformulerade, vilket skulle kunna innebära att 
bägge dessa kapitel har en särskild tyngd.584 
 
En av Bonhoeffers ingångar i det första kapitlet i Ethics, ”Christ, Reality, 
and Good” behandlar frågan om tillvaron som en enhet, dvs. inte uppdelad 
i två rum [Realms, Räume].585 En uppdelning han menar har varit vanlig i 
den kristna historien under lång tid och som har synliggjorts som en sakral, 
kristen del samt en profan, världslig del. Genom historiens gång har sedan 
relationen mellan dessa två storheter på olika sätt bearbetats och de har ta-
git sig olika uttryck men såväl det kristna som det världsliga rummet har 
ständigt varit närvarande, samtidigt. Med andra ord har essensen av reso-
nemangen genomgående varit att Kristus inte berör hela verkligheten. Kris-
tus är viktig, men är samtidigt ändå bara en parallell till en annan verklig-
het till vilken det finns tillgång oberoende av Kristus.586 Utifrån detta finns 
det två sätt att förhålla sig, antingen väljer man verklighet, dvs. kristen el-
ler världslig eller söker man att stå i båda samtidigt. Såväl det första som 
det senare förhållningssättet leder dock fel, enligt Bonhoeffer.587 Istället 
hävdar han: 
 

There are not two realities, but only one reality, and that is God´s 
reality revealed in Christ in the reality of the world. Partaking in 
Christ, we stand at the same time in the reality of God and in the 
reality of the world. The reality of Christ embraces the reality of 
the world in itself. The world has no reality of its own independ-
ent of God´s revelation in Christ. It is a denial of God´s revela-
tion in Jesus Christ to wish to be ’Christian’ without being 
’worldly’, or [to] wish to be worldly without seeing and recog-
nizing the world in Christ. Hence there are not two realms, but 

                                        
584 För vidare läsning om den vetenskapliga utgåvans struktur och ordningsföljd se: Green, 
2005, s. 1-44, samt Tödt & Tödt & Feil & Green, 1998, s. 409-449. 
585 Bonhoeffer, 1949, s. 56 ff. 
586 Bonhoeffer, 1949, s. 55 ff. 
587 Bonhoeffer, 1949, s. 58. 
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only the one realm of Christ-reality [Christuswirklichkeit], in 
which the reality of God and the reality of the world are 
united.588 

 
Även om Kristus och djävulen fortfarande är varandras motsatser är det 
ändå inte möjligt att tala om två riken. Den del som har varit under djävu-
len är försonad genom Kristus och den är det fullt ut.589 Bonhoeffer skriver, 
”Because of Christ it will not do to partition the world into a demonized 
and a Christian world.”590 Att tala om världen på något annat sätt än i form 
av att hela världen ligger under Kristus är att inte göra rättvisa åt förso-
ningen.591 En konsekvens av detta är bland annat att det blir svårt för Bon-
hoeffer att förstå kyrkan som en avskild, sakral del av verkligheten där 
människor har möjlighet att avskärma sig från resten av verkligheten. Men 
hur skall man då förstå de olika nytestamentliga bilder som beskriver kyr-
kan i termer av exempelvis kropp eller tempel, dvs. i termer av någonting 
som har en viss utsträckning?592 Bonhoeffer menar att sådana bilder själv-
klart äger giltighet, kyrkan är synlig, men det är viktigt att förståelsen är 
sådan att kyrkan inte enbart sammanfaller med det synliga.593    
 

It is intrinsic to God´s revelation in Jesus Christ that it occupied 
space in the world. It would, however, be fundamentally wrong 
simply to explain this space empirically. When God in Jesus 
Christ claims space in the world – even space in a stable because 
’there was no other place in the inn’ – God embraces the whole 
reality of the world in this narrow space and reveals its ultimate 
foundation. So also the church of Jesus Christ is the place [Ort] – 
that is, the space [Raum] – in the world where the reign of Jesus 
Christ over the whole world is to be demonstrated and pro-
claimed. This space of the church does not, therefore, exist just 
for itself, but its existence is already always something that 
reaches far beyond it. This is because it is not the space of a cult 
that would have to fight for its own existence in the world. 
Rather, the space of the church is the place where witness is 
given to the foundation of all reality in Jesus Christ. The church 

                                        
588 Bonhoeffer, 1949, s. 58. 
589 Bonhoeffer, 1949, s. 65. 
590 Bonhoeffer, 1949, s. 66. 
591 Bonhoeffer, 1949, s. 66. 
592 Bonhoeffer, 1949, s. 62. 
593 Bonhoeffer, 1949, s. 63. Se också ovan i avsnittet om Sanctorum Communio för att följa 
Bonhoeffers tankelinje. 
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is the place where it is proclaimed and taken seriously that God 
has reconciled the world to himself in Christ, that God so loved 
the world that God gave his Son for it. The space of the church is 
not there in order to fight with the world for a piece of its terri-
tory, but precisely to testify to the world that it is still the world, 
namely, the world that is loved and reconciled by God.594 

 
Utifrån detta hävdar Bonhoeffer att den primära uppgiften för kyrkan inte 
är att sluta sig samman och söka vara något annat än, något speciellt och 
avskilt i förhållande till det som finns utanför kyrkan. Snarare är uppgiften 
att vara vittnen till Kristus i världen, dvs. skall kyrkan kunna vara Guds 
kyrka i världen måste världen stå i centrum, inte kyrkan. I resonemangets 
förlängning går det därför inte heller att tala om kyrkan som någonting som 
har en viss bestämd och tydligt synliggjord utsträckning, kyrkan återfinns 
även utanför de synliga och väldefinierade ramarna.595 Kyrkan består där-
för inte heller av människor som är tydligt synliggjorda på så sätt att de ge-
nom sin likhet kan definieras in i kyrkan. Bonhoeffer påminner också om 
att ett centralt tema i Nya testamentet är budskapet att Gud älskar världen 
och att världen är försonad med Gud genom Kristus och detta trots att ska-
pelsen inte alltid upplevs ligga under Guds herravälde. I detta ligger att 
kyrkans relation till världen bestäms av Guds relation till världen, dvs. det 
åligger kyrkan att ständigt vittna om att hela världen är försonad med Gud, 
trots skapelsens ibland spruckna skick.596 Bonhoeffer skriver, ”There is no 
part of the world, no matter how lost, no matter how godless, that has not 
been accepted by God in Jesus Christ and reconciled to God.”597 Men be-
tyder det då något att kyrkan är Kristi kropp om hela världen redan är för-
sonad med Gud i Kristus? Bonhoeffer menar att begreppet ”kyrkan som 
Kristi kropp” inte skall förstås som ett avskiljande, utan snarare som ett er-
bjudande att alla är välkomna in i en gemenskap till vilken man egentligen 
redan hör.598 De som hör till denna gemenskap är då inte heller med i ge-
menskapen på grund av sin likhet, utan på grund av viljan att höra Ordet 
och göra det rätta mot varandra.599  

 

                                        
594 Bonhoeffer, 1949, s. 63. 
595 Bonhoeffer, 1949, s. 64. 
596 Bonhoeffer, 1949, s. 66. 
597 Bonhoeffer, 1949, s. 67. 
598 Bonhoeffer, 1949, s. 67. 
599 Se avsnittet om Sanctorum Communio. 
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The church-community is separated from the world only by this: 
it believes in the reality of being accepted by God – a reality that 
belongs to the whole world – and in affirming this as valid for it-
self it witnesses that it is valid for the entire world.600    

 
Det är utifrån ovanstående möjligt att säga att försoningen, i Bonhoeffers 
tolkning, blir det begrepp som lägger grunden för uppbyggnaden av de öv-
riga resonemangen i hans etik. Försoningen leder, genom Kristus, till en 
frihet för människan att vara fri för Gud och fri för medmänniskan,601 dvs. i 
denna försonade värld har människan ett ansvar. Det är med intentionen att 
diskutera hur detta ansvar kan ta sig uttryck som Bonhoeffer skrev 
Ethics.602 Den etik han sökte formulera hade det pågående kriget som bak-
grund och den tog därför i stor utsträckning sin utgångspunkt i en tillvaro 
som gick utanför den gängse, samtidigt var det en etik han menade skulle 
kunna vara relevant också efter krigets slut i en framtida återuppbyggnad 
av raserade värden.603 Det har därför förts fram av Clifford J. Green att eti-
ken i Ethics har två olika fokus. Det första är vad Green kallar, ”/…/ethics 
in extremis, the ethics of ultima ratio, ethical reflection in an exceptional 
and abnormal situation.”604 Det andra är enligt Green, ”/…/the contours of 
Christian ethic for more normal, everyday circumstances.”605 Green påpe-
kar att denna distinktion också bland annat synliggörs genom Bonhoeffers 
val att låta manuskripten till kapitlet, ”The ’Ethical’ and the Christian’ as a 
Topic”, som behandlar den, för den tyska regimen, mer ”ofarliga” vardags-
etiken ligga framme så att Gestapo lätt skulle kunna hitta dem när han ar-
resterades.606 Detta innebär inte för Green att Ethics innehåller två olika ty-
per av etik, uppbyggda med olika byggstenar, snarare är det en etik, där ex-
tremsituationsetiken bara är något hårdare ”åtskruvad”. Olika frågor står i 
förgrunden för Bonhoeffers tankar, i det ena fallet: människans ansvar i 
vardagen, i det andra fallet: hur kan en kristen etik hantera en tyrann?  
 
Ett sätt att uttrycka människans ansvarighet i världen, är att uttrycka det i 
form av mandat. Mandatläran kan sägas vara Bonhoeffers försök att hante-
ra de lutherska tankegångarna kring ”skapelseordning”, ”tvåregementslära” 
                                        
600 Bonhoeffer, 1949, s. 67 f. 
601 Bonhoeffer, 1949, s. 400. 
602 De teologiska grunderna för detta ansvar bearbetade Bonhoeffer redan i Sanctorum Com-
munio, vilket visats ovan. 
603 Green, 2005, s. 1. 
604 Green, 1972, s. 301. 
605 Green, 1972, s. 301 f. 
606 Green, 1972, s. 305 not 13. 
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och läran om ”de tre stånden/hierarkierna”.607 Dessa tankekonstruktioner 
hade han utfört redan tidigare, bland annat i den knappt tio år tidigare ut-
givna Creation and Fall.608 I Ethics talar han dock om ”mandat” och inte 
om ”Orders of Creation” eller ”Orders of Preservation”.609 Mandat eller 
ordningar återkommer vid flera tillfällen i Ethics, men det är framförallt i 
avsnitten ”Christ, Reality, and Good” samt ”The Concrete Commandment 
and the Divine Mandates” som han utför sina tankegångar. För Bonhoeffer 
är mandaten ett sätt att tala om att, ”/…/the world has been created through 
Christ and toward Christ and has its existence only in Christ (John 1:10; 
Col. 1:16).”610 Mandaten pekar på den ofrånkomliga relationen mellan 
Kristus och världen som finns oavsett denna relations synlighet i värl-
den.611 Bonhoeffer pekar på fyra mandat: arbete,612 äktenskap, det världsli-
ga styret och kyrkan.613 Han menar att mandaten kan ses som gudomligt 
pålagda uppgifter på människan,614 dvs. de går att uttrycka som Guds upp-
gift till människan där den enskilda människan axlar uppgiften att fungera 
som Guds ställföreträdare inom mandatet.615 Gud vill att människan skall 
ta del i arbete, äktenskap, det världsliga styret och kyrkan för att i allt detta 
sträva mot Kristus.616 Människan tar därmed ansvar som Guds ställföreträ-
dare för den situation hon är satt i inom mandatet gentemot de människor 
som hon kommer i kontakt med oavsett likhet eller annorlundaskap. Bon-
hoeffer skriver bland annat om mandatet, arbete: 
  

                                        
607 Green, 2005, s. 18. För vidare läsning om ”de tre stånden/hierarkierna” se Pleijel, 1970, s. 
30 ff. 
608 Se Bonhoeffer, 1937 a, s. 140. 
609 Uttrycket ”skapelseordning” kunde upplevas stödja den nazistiska regimens ideologi, ge-
nom att tala om av Gud nedlagda skapelseordningar som människan måste rätta sig efter. Ras-
frågan var ett exempel på en sådan fråga där uttryck som ”skapelseordning” kunde missbru-
kas. Överhuvudtaget kan ordet ”ordning”, enligt Bonhoeffer, ge associationer till en gudomlig 
sanktionering av alla existerande ordningar, dvs. det öppnar för möjligheten att läsa ut Guds 
vilja ur rådande mönster. Däremot är ordet ”mandat”, enligt Bonhoeffer, ett bättre ord för att 
uttrycka dessa uppgifter där tonvikten ligger på den som ger mandatet och inte på själva ord-
ningen. Se t.ex.: Bonhoeffer, 1949, s. 388 ff. 
610 Bonhoeffer, 1949, s. 68. 
611 Bonhoeffer, 1949, s. 68. 
612 Vid några tillfällen i Ethics använder Bonhoeffer, ”kultur” istället för ”arbete”. Se avsnit-
tet, ”The Concrete Commandment and the Divine Mandates” i Ethics. Bonhoeffer, 1949, s. 
388-408.  
613 Bonhoeffer, 1949, s. 68. 
614 Bonhoeffer, 1949, s. 68 f. 
615 Bonhoeffer, 1949, s. 389. 
616 Bonhoeffer, 1949, s. 70 f. 
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Through the divine mandate of work, a world should emerge that 
– knowingly or unknowingly – expects Christ, is directed toward 
Christ, is open for Christ, and serves and glorifies Christ.617 

 
Arbetet är Guds påbud till människan att ta ansvar för att det Kristus gjort 
blir synligt. Genom äktenskapet ges möjligheten för livet att fortsätta och 
barnen ges möjlighet att uppfostras i lydnad gentemot Kristus. Genom det 
världsliga styret tas ansvar för att möjligheten till arbete och äktenskap 
fortlever. Det kyrkliga mandatet uttrycks bäst som det mandat där Kristus 
tydliggörs i ord och handling.618 Varje människa har också del i varje man-
dat, inte bara i ett, mandaten överlappar varandra och korsar varandra. Det 
är därför inte möjligt att dela upp mandaten i tre världsliga mandat och se-
dan se kyrkan som ett separat, kristet mandat, dvs. som en kristen och som 
en världslig del. Snarare skall de skilda mandaten ses som Guds givna 
mandat i världen.619  
 

Human beings as whole persons stand before the whole earthly 
and eternal reality that God in Jesus Christ has prepared for them. 
Only in full response to the whole of this offer and this claim can 
the human person fulfill this reality. This is the witness the 
church has to give to the world, that all the other mandates are 
not there to divide people and tear them apart but to deal with 
them as whole people before God the Creator, Reconciler, and 
Redeemer-that reality in all its manifold aspects is ultimately one 
in God who became human, Jesus Christ.620 

 
Mandaten är uppgifter givna av Gud åt människan att hantera, men manda-
ten är inte gudomliga i sig. De är gudomliga just för att det finns ett gu-
domligt uppdrag knutet till mandatet, dvs. att handla som Guds ställföre-
trädare inom mandatet i världen.621 Mandaten är något som kommer upp-
ifrån och de kan också bara bli förstådda från Guds perspektiv, dvs. det 
handlar inte om en mänskligt given auktoritet utan om ett representantskap 
sanktionerat av Gud.622 Detta medför också att det ligger en reell skillnad i 
det som är ovan och det som är under, dvs. exempelvis i relationer som 

                                        
617 Bonhoeffer, 1949, s. 71. 
618 Bonhoeffer, 1949, s. 70 ff. 
619 Bonhoeffer, 1949, s. 69. 
620 Bonhoeffer, 1949, s. 73. 
621 Bonhoeffer, 1949, s. 69. 
622 Bonhoeffer, 1949, s. 390 f. 
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förälder – barn eller lärare – elev. Bonhoeffer är dock noga med att påpeka 
att relationerna måste ses som ömsesidigt förpliktande och att förhållandet 
också måste tolkas och förstås genom Gud för att inte missbrukas.623 Ge-
nom att axla dessa mandat och ta på sig ett ställföreträdarskap kan männi-
skan ta ansvar, inte genom att själv söka göra det goda, utan genom att ut-
föra Guds vilja. Guds vilja är dock uppfylld i och med försoningen, dvs. 
den värld människan lever i är Guds värld men samtidigt är det en värld 
där Kristusverkligheten ständigt på nytt måste synliggöras.624  
 

Those who wish even to focus on the problem of a Christian 
ethic are faced with an outrageous demand – from the outset they 
must give up, as inappropriate to this topic, the very two ques-
tions that led them to deal with the ethical problem: ’How can I 
be good?’ and ’How can I do something good?’ Instead they 
must ask the wholly other, completely different question: what is 
the will of God?625 

 
Hur kan jag vara god och hur kan jag göra gott? Det är två frågor som båda 
tar sin utgångspunkt i människan, i människans verklighet. Felet med en 
sådan utgångspunkt är, enligt Bonhoeffer, att från ett kristet perspektiv kan 
inte utgångspunkten vara människan, det måste vara Gud. Verkligheten är 
Guds verklighet, det är i Guds verklighet människans verklighet befinner 
sig.626 Konsekvensen för människan av att inte inse verkligheten som Guds 
ultimata verklighet i sökandet efter att göra det goda blir att människan kan 
liknas vid Don Quixote som i sin kamp för det goda slåss mot väderkvar-
nar, helt enkelt för att han lever i sin egen verklighet och därmed inte heller 
ser klart.627 Det är mot bakgrund av denna insikt Bonhoeffer menar att må-
let för människans handlande inte kan vara att göra det goda utifrån sin 
egen horisont, då ett sådant handlande inte räknar med den ultimata verk-
ligheten i Gud. 
 

All questions of our own goodness, as well as of the goodness of 
the world, are impossible unless we have first posed the question 

                                        
623 Bonhoeffer, 1949, s. 390 f. 
624 Bonhoeffer, 1949, s. 74. 
625 Bonhoeffer, 1949, s. 47. 
626 Bonhoeffer, 1949, s. 48 f. 
627 Bonhoeffer, 1949, s. 50 f. 



 
 

181

of the goodness of God. For what meaning would the goodness 
of human beings and the world have without God?628 

 
Istället för att handla utifrån den egna godheten bör människan i sitt hand-
lande agera på ett sådant sätt att Guds godhet blir känd, även om det i för-
längningen innebär att den handlande människan riskerar att inte själv 
framstå som god.629 Bonhoeffer är med andra ord kritisk mot de olika sätt 
att hantera etiska dilemman där sättet att hantera problemen tar sin ut-
gångspunkt i människan och människans godhet. Det finns en grundförut-
sättning i den mänskliga reflektionen över det goda, menar Bonhoeffer i ar-
tikeln ”History and Good [2]”, nämligen att människan reflekterar så som 
skapad varelse bunden till livet, dvs. inte som fullständigt fri. Människan 
kan bara reflektera över det goda utifrån det liv hon lever, hon kan inte 
ställa sig utanför livet och inta betraktarens position.630 Bonhoeffer varnar 
också i anslutning till detta för att det inte är möjligt att ställa upp ideala 
bilder av människor som ställs inför ideala problem och som förstår och ser 
allting klart och tydligt, för att sedan göra dessa ideala människor till mal-
lar för hur svårigheter kan hanteras mer generellt.631 Det är i historien, i det 
verkliga livet som besluten om olika handlingar måste tas, varje försök att 
handla utifrån en ideologisk övertygelse leder fel. Utifrån detta diskuterar 
Bonhoeffer i artikeln ”Ethics as Formation”, bland annat mot bakgrund av 
det han upplever i Tyskland i sin samtid, kring några olika moralprinciper 
som han benämner: förnuftet, principer, samvetet, plikten, den fria ansva-
righeten samt den egna dygden. Principer han menar har varit de som tidi-
gare, med gott resultat, har styrt det etiska handlandet hos människor,632 
men som i vår tid visat sig inte längre vara adekvata.633 Det är inte så att 
den svåra situationen i världen kan tillskrivas onda människor och bristan-
de moral, snarare måste situationen beskrivas utifrån en icke längre funge-
rande moral, där även de som söker leva efter en viss moral lätt går fel.  
 

Reason, ethical fanaticism, conscience, duty, free responsibility, 
and quiet virtue are goods and convictions of a noble humanity. 
It is the best, with all they are and can do, who thus go under.634 

                                        
628 Bonhoeffer, 1949, s. 49. 
629 Bonhoeffer, 1949, s. 48. 
630 Bonhoeffer, 1949, s. 246 f. 
631 Bonhoeffer, 1949, s. 247. 
632 Bonhoeffer, 1949, s. 76 ff. 
633 Bonhoeffer, 1949, s. 78 ff. 
634 Bonhoeffer, 1949, s. 80. 
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Eller som han uttrycker det i brevet, Efter tio år, som han skrev till några 
nära vänner inför julen 1942. 
 

Vem håller stånd? Endast den som inte har sin högsta måttstock i 
sitt förnuft, sin princip, sitt samvete, sin frihet, sin dygd, utan är 
redo att offra allt detta, när han i tro och förtröstan på Gud allena 
kallas till lydig och ansvarig gärning – den ansvarige, vars liv in-
tet annat vill vara än ett svar på Guds fråga och kallelse. Var 
finns sådana svarande?635 

 
Bonhoeffer har sett hur stora grupper i Tyskland och många människor han 
personligen känner, helt enkelt verkar vara handlingsförlamade, inför det 
som händer omkring dem.636 Han söker därför efter ett annat sätt att formu-
lera det etiska handlandet, när de traditionella moraliska utgångspunkterna 
inte längre verkar vara tillämpbara. Det alternativ Bonhoeffer ger i Ethics 
är: ”det ansvariga handlandet”,637 som kan sägas vara ett liv levt i svar till 
Jesus liv för oss.638 Grunden till denna mänskliga ansvarighet finner Bon-
hoeffer i Kristologin, närmare bestämt i begreppet ”ställföreträdande hand-
lande” något han använt redan i Sanctorum Communio. Det finns en analo-
gi mellan Kristi ställföreträdande handlande gentemot mänskligheten och 
den enskilda människans handlande gentemot sina medmänniskor, dvs. 
människans ansvariga handlande grundas i Kristi ställföreträdande hand-
lande.639 Den ansvariga handlingen är en handling in i verkligheten, den 
kan därför inte konstrueras på förhand, bygga på en princip eller liknande. 
Den är helt enkelt ett kontextuellt svar riktat mot verkliga människors 
verkliga behov.640 Om Bonhoeffer såg svagheter med moraliska system 
som bygger tankekonstruktioner där man redan innan en händelse inträffat 
kan säga vad som är det goda, så menar han att det ansvariga handlandet 
inte är ett sådant systembygge. Det är snarare en handling där det inte är 
möjligt att på förhand säga vad som är det mest goda, men som ändå måste 
utföras som ett svar på Guds kallelse. Det är inte alltid möjligt att motivera 
de handlingar man måste göra, vilket medför att det inte heller alltid är 
möjligt att rättfärdiga sig själv och de handlingar man utför. Det enda man 

                                        
635 Bonhoeffer, 1951 b, s. 17. 
636 Sharon Welch diskuterar vidare kring frågan om ”handlingsförlamning” inför etiska beslut, 
utifrån Bonhoeffers Etik. Welch, 1999, s. 121 ff. Carl Axel Aurelius diskuterar också kring 
etik och ansvar i sitt herdabrev och använder då Welch. Aurelius, 2004, s. 114 ff. 
637 Bonhoeffer, 1949, s. 254 ff. 
638 Bonhoeffer, 1949, s. 254. 
639 Bonhoeffer, 1949, s. 258 f. 
640 Bonhoeffer, 1949, s. 261. 
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kan göra är att efter bästa förmåga väga in alla de olika faktorer som på-
verkar en situation och göra det i ljuset av Guds människoblivande.641 Efter 
att det är gjort är allt man kan göra att lägga handlingen inför Guds dom, 
utan att söka rättfärdiga sig.642 Det måste finnas, vad Bonhoeffer kallar, en 
villighet att ta på sig skuld [Bereitschaft zur Schuldübernahme],643 vilket 
också måste förstås i anslutning till Kristus. 
 

As the sinless one, Jesus takes the guilt of his brothers and sisters 
upon himself, and in carrying the burden of this guilt he proves 
himself as the sinless one. Now in this sinless-guilty [sündlos-
schuldig] Jesus Christ all vicarious representative responsible ac-
tion [stellvertretend verantwortliches Handeln] has its origin. 
Precisely because and when it is responsible, because and when it 
is exclusively cocerned about the other human being, because 
and when it springs from the selfless love for the real human 
brother or sister – it cannot seek to withdraw from the commu-
nity of human guilt. Because Jesus took the guilt of all human be-
ings upon himself, everyone who acts responsibly becomes 
guilty.644  

 
Bonhoeffer är noga med att påpeka att det ansvariga handlandet inte skall 
förstås utifrån ett elitistiskt synsätt där det ansvariga handlandet blir någon-
ting förbehållet några få människor som i frihet har möjlighet att axla detta 
ansvar, medan det stora flertalet lever i inrutade förhållanden snarare präg-
lade av lydnad än av ansvarighet. Lydnad och ansvarighet är inte skilda 
från varandra utan går ständigt i varandra och det ansvariga handlandet är 
något varje människa, oavsett roll eller ställning, kommer i kontakt med i 
de ständiga relationerna med medmänniskor.645 Samtidigt utsträcker sig det 
ansvariga handlandet inte enbart till de människor som finns i ens närhet, 
till exempel familjemedlemmar och arbetskamrater, dvs. medmänniskor 
man har en reell relation till. Bonhoeffer uttrycker det som att, ”The 
neighbor can be met precisely in the one who is farthest away, and vice 
versa.”646 När Jesus Kristus kallar till ansvarig handling är det denna kal-
lelse som skall tas emot och omformas till handling, oavsett om det handlar 

                                        
641 Bonhoeffer, 1949, s. 268. 
642 Bonhoeffer, 1949, s. 269. 
643 Bonhoeffer, 1949, s. 275. 
644 Bonhoeffer, 1949, s. 275. 
645 Bonhoeffer, 1949, s. 285 ff. 
646 Bonhoeffer, 1949, s. 295. 
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om det som ligger nära eller längre bort.647 Den enda begränsning som 
finns ligger i att alla människor står under Guds kallelse att utföra ansvarigt 
handlande, dvs. ansvarigheten räcker till gränsen för medmänniskans egen 
ansvarighet.648 Ansvarigheten är en relation mellan människor. 
 

                                        
647 Bonhoeffer, 1949, s. 294 ff. 
648 Bonhoeffer, 1949, s. 269. 
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Kapitel 5. En antydd vision 

 

INLEDNING 
 
”Hur vårdas gemenskapen samtidigt som det finns en öppenhet för det an-
norlunda?” Frågan är tydlig i såväl Olaus Petri som Södertälje-Tveta och 
den pekar på ett dilemma. Svaret kan bara ges momentant och inte fastslås 
i mer generella termer av att församlingarna ”bör” eller ”ska”. Därför får 
reflektionen över församlingarnas dilemma, i det följande, en form där säk-
ra påståenden och lösningar inte är det som eftersträvas. Istället är antyd-
ningar, möjligheter och visioner mer fruktbara att använda. Dessutom kan 
ett hållbart och konstruktivt förhållningssätt till dilemmat bäst genereras av 
de personer som själva står i situationen och som har ett ansvar för den. 
Med hjälp av Browning och kapitel tre och fyra kan jag nu i slutkapitlet se 
tillbaks på det empiriska materialet i kapitel två och peka på möjligheter 
som öppnas. I analogi med kapitel två väljer jag även i slutkapitlet att inte 
tynga texten med noter till de enskilda uppgifterna, när det gäller diskus-
sionen av det empiriska materialet. Anledningarna är två, dels framkom-
mer det inget nytt av vikt i slutkapitlet som inte redan finns med i kapitel 
två, dels kan den intresserade på ett enkelt sätt finna hänvisningar i notap-
paraten till det empiriska materialet. Liksom i kapitel två hänvisar jag istäl-
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let i början på varje stycke till var i boken Två församlingars praktiska 
tänkande om identitet och pluralism referenser går att finna.      
 
Den empiriska studien visade på svårigheter i församlingarna. Det upplev-
des som praktiskt svårlösligt och det fanns inte heller något utvecklat teo-
logiskt språk för att uttrycka vikten av sammanhållning i en grupp beståen-
de av mångfald och annorlundaskap. Sammanhållningen mellan olikheter i 
en församlingsgemenskap är inte bara central, utan helt avgörande i Bon-
hoeffers tankevärld. På olika sätt angriper han frågan genom sitt praktiska 
handlande och genom hela sitt teoretiska författarskap. I Sanctorum Com-
munio mejslar han fram några motiv han menar är centrala för att kunna re-
flektera över en gemenskap med det annorlunda. Motiv som utvecklas ge-
nom hans senare författarskap.  
 
När han gör det, gör han det bland annat i relation till centrala teman inom 
moderniteten.649 När Friedrich Schleiermacher skrev Tal över religionen650 
[Über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern] år 
1799 gjorde han det som en reaktion mot upplysningstidens syn på religio-
nen som ”nyttighet och moral”.651 Han menade i stället att franska revolu-
tionen gett religionen en ny chans att visa sitt rätta ansikte, nämligen att 
”/…/skåda helheten och finna att individen var en del av Guds universum” 
som Mikael Mogren uttrycker det i Den romantiska kyrkan.652 Ansatsen att 
den rätta religionen står att finna i en intuitiv känsla, kontemplation eller en 
åskådning och inte i ortodoxins lärosatser eller i upplysningstidens moral653 
menar Edgar Almén har påverkat den moderna människan på så sätt att 
man ”/…/möter Gud just i detta jagets innersta, i min djupaste inre överty-
gelse, i min djupaste inre erfarenhet.”654 En konsekvens är att vikten av 
”annorlundaskapet” minskas. Den som söker Gud gör det bäst genom att 
gå in i sig själv, där längst inne finns Gud i mig. Almén skriver: 
 

Hur kan Gud bli något annat än en bekräftelse av mig, när han 
möter som mitt innersta jag? Visst kan Gud som mitt innersta jag 
fördöma all den där bråten som döljer mitt sanna jag, men ändå 
blir det väl ytterst en självbekräftelse? Vart tar nådens dom över 
hela mig och uppenbarelsens tilltal utifrån vägen? Och om mitt 

                                        
649 Se t.ex.: Rumscheidt, 1999, s. 50 ff. 
650 Schleiermacher, 1799. 
651 Rabenius, 1923, s. XIII. 
652 Mogren, 2003, s. 38. 
653 Radler, 1988, s. 298 ff. 
654 Almén, Gudsmötet i den andres annorlundaskap, s. 2. 



 
 

187

innersta jag och den andres jag i djupet delar samma gudomliga 
verklighet, måste väl allt i den andre som skiljer oss åt höra till 
bråten, till det som inte skall tas på allvar? Blir inte gudstilltalet i 
mötet begränsat till det, där jag kan känna igen mig själv i den 
andre, blir inte alltså den andres annorlundaskap helt ointressant, 
något som inte kan ha med Gud att göra?655   

 
I förlängningen har detta lett till ett förhållningssätt där annorlundaskapet 
varken intar en central roll i relationen till Gud eller till andra männi-
skor.656 Det är det lika som leder till gemenskap mellan människor och till 
Gud. Det motsatta förhållningssättet, att se ut över den värld och de männi-
skor som är skilda från dig och därför också annorlunda innebär, med den-
na logik, att du också vänder dig från Gud.657 Vad Bonhoeffer sökte efter 
var ett sätt att förstå Gud, inte i sig själv, i sitt inre, utan i och genom mötet 
med andra människor, i människor som var skilda från honom och därför 
också annorlunda. Är det då möjligt att Bonhoeffers teologiska språk om 
gemenskap och mångfald skulle kunna utveckla det praktiska tänkandet i 
Olaus Petri och Södertälje-Tveta församlingar genom att öppna upp för nå-
got församlingarna inte sett eller reflekterat över tidigare?  
 

SITUATIONEN I EMPIRINS 
FÖRSAMLINGAR 
 

PRAKTISKT TÄNKANDE I OLAUS PETRI OCH 
SÖDERTÄLJE-TVETA 
 
Olaus Petri församling lever med en viss inre spänning, enligt studien.658 
Olikheter och annorlundaskap som tidigare getts utrymme ges idag inte 

                                        
655 Almén, Gudsmötet i den andres annorlundaskap, s. 3. 
656 Almén, Gudsmötet i den andres annorlundaskap, s. 3. 
657 Almén, Gudsmötet i den andres annorlundaskap, s. 4. 
658 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 131-133.  
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plats på samma sätt. Samtidigt visar studien att bilden inte är entydig. Vis-
sa informanter upplever att förhållandena har försämrats när det gäller hur 
församlingen hanterar den inre mångfalden. Andra informanter beskriver 
istället situationen i positiva ordalag och ger en bild av en mer ”effektiv” 
församling som håller en hög kvalitet och som når många. Men för att detta 
ska vara möjligt menar de att man är tvungen att hitta ett huvudspår, en in-
riktning kring vilken man kan skapa en tätare gemenskap. Konsekvensen 
är att alla inte känner sig delaktiga i att definiera bilden av församlingen.  
 
De två tankefigurerna lever sida vid sida, men tankefiguren en pluralism av 
församlingar upplevs, av vissa informanter, dominera talet.659 När infor-
manter, som enligt analysen tillhör tankefiguren en pluralism i församling-
en, talar om kyrkoråd, huvudgudstjänst och familjecentral använder de i 
stor utsträckning ord som uttrycker öppenhet, inklusivitet och en tillåtande 
attityd. På motsvarande sätt finns det andra ord som uttrycker mer av det 
som de som, enligt analysen, tillhör tankefiguren en pluralism av försam-
lingar söker. Exempel på sådana ord är: tydlighet, kärna och fördjupning. 
 
Informanternas tolkningar av konsekvenserna av den utmejslade profilen 
syns genom hela studien.660 I praktiken ”kyrkorådet” syns det bland annat i 
att det mycket starka och professionella musiklivet premieras på olika sätt. 
De informanter som är kritiska mot detta pekar på en elitism i musikutbu-
det som de menar bara vänder sig till ett segment av befolkningen. Det 
syns t.ex. även i att församlingsinstruktionen arbetades fram av anställda 
och förtroendevalda utan att övriga församlingsmedlemmar inbjöds att del-
ta i samtalet, dvs. det är den innersta kärnan som ges möjlighet att arbeta 
med och problematisera församlingens framtid. Även i de övriga två prak-
tikerna tydliggörs konsekvenserna.  
 
I ”huvudgudstjänsten” blir det kanske särskilt tydligt när flera informanter 
menar att församlingens huvudgudstjänst är så profilerad att många männi-
skor inte känner sig välkomna.661 Det ges inte utrymme för sökare, inte hel-
ler ges det utrymme för dem som står utanför en akademisk medelklass. 
Gudstjänsten blir i informanternas ögon exkluderande.  
 
Det som synliggörs i ”familjecentralen” ligger i linje med ovanstående på 
så sätt att det finns olika uppfattningar om vilken roll familjecentralen kan 
                                        
659 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 131-133.  
660 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 116-122. 
661 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 123-128.  
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spela.662 Är den primärt en diakonal satsning eller har den en mer evangeli-
serande prägel? 
 
Det är tydligt att båda tankefigurerna uttrycker centrala kristna tankegångar 
och de byggs upp av adekvata argument. Båda är berättigade utifrån sina 
egna perspektiv. Samtidigt finns det svårigheter med att låta tankefigurerna 
gemensamt uttrycka det som är församlingen. Det handlar i positiv bemär-
kelse om vikten av att låta församlingen ha en teologiskt genomreflekterad 
och konsekvent genomförd inriktning för att kunna attrahera människor. I 
negativ bemärkelse sägs att detta medför att människor inte känner sig 
hemma och att problem och svårigheter inte heller synliggörs. Profilering-
en medför, enligt vissa, en blindhet för det som ligger utanför den egna 
profilen. 
 
Församlingens praktiska tänkande bygger i stor utsträckning på den domi-
nerande tankefigurens språk och det språket uttrycker, som empirin visat, 
viljan att renodla uttrycksformer.663 Konsekvenserna av en sådan renodling 
eller profilering besvaras med att Olaus Petri är en del av Svenska kyrkan i 
Örebro där det finns ett flertal andra församlingar med andra inriktningar 
som är möjliga att besöka om Olaus Petri inte tilltalar.      
 
Södertälje-Tveta församling kännetecknas av en stor mångfald vilket syns 
på flera olika nivåer i och kring församlingen.664 Den yttre pluralismen har 
funnits under många år men har tidigare inte påverkat församlingen i stor 
utsträckning. Istället har arbetet främst skett inåt. Informanter har berättat 
om ett teologiskt ”spretigt” arbete som har hållits samman av viljan att 
stärka det inre livet, kärnan. Det som hänt under senare år är att en ny kyr-
koherde med ett mer folkkyrkobetonat perspektiv kommit till församlingen 
vilket gjort att inriktningen mot kärnan breddats till att också innehålla ett 
starkt utåtriktat arbete. Den inre pluralismen som funnits med sedan tidiga-
re är kvar men har nu kompletterats med ytterligare en inriktning, denna 
gång mer utåtriktad.  
 
Liksom i Olaus Petri rymmer Södertälje-Tveta två tankefigurer, en öppen 
kyrka med ansvar för de många och en kyrka med tydlig kärna.665 Tankefi-
gurerna uttrycker något centralt i hur informanterna vill att församlingen 

                                        
662 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 128-130.  
663 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 131-133.  
664 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 233-235.  
665 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 233-235.  
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skall vara konstituerad och fungera. Den första tankefiguren uttrycker öp-
penhet och en större kravlöshet. Medan den andra uttrycks på ett sätt som 
gör att församlingens inre uppbyggnad tydligare påpekas. Samtidigt är för-
samlingsinstruktionen tydlig med att det är av vikt att båda inriktningarna, 
dvs. den inåtriktade såväl som den utåtriktade måste ges plats i församling-
en, samtidigt.   
 
Precis som i Olaus Petri syns tankefigurerna genom de tre praktikerna: 
kyrkorådet, huvudgudstjänsten och Arken/Öppna kyrkan. Och liksom där 
handlar det inte om en ”kvalitetsmässig” skillnad mellan de båda som pe-
kar på att en av tankefigurerna är teologiskt mer välmotiverad än den 
andra. Snarare kan det uttryckas på samma sätt som Harald Hegstad ut-
tryckte det i samband med undersökningen av de tre norska församlingarna 
i kapitel tre, dvs. det handlar om en verklighet som har två sidor och båda 
sidorna behövs för att en mer korrekt bild av kyrkan skall kunna tecknas. I 
anslutning till detta är det intressant att se att sammanhållningen i Södertäl-
je-Tveta, som utåt sett är god, i egentlig mening är relativt svag. De olika 
enheterna existerar på många sätt oberoende av varandra och kommunika-
tionen mellan dem är liten.  
 
Båda tankefigurerna ser stora svårigheter med att på ett djupare plan leva 
med den andra tankefiguren.666 Samtidigt menar man att det är av vikt att 
olikheter får finnas inom församlingen utan att den spricker. Det praktiska 
tänkandet ger därför, i motsats till Olaus Petri, stort utrymme för de båda 
tankefigurerna att skapa egna arenor, avskilda från andra, dvs. man öppnar 
upp för stora friheter i en gemenskap som inte förpliktigar.   
 
Gemenskapen med det annorlunda upplevs, med andra ord, som komplice-
rad i såväl Olaus Petri som Södertälje-Tveta.667 En översiktlig jämförelse 
mellan det empiriska materialet och exemplen från norska kyrkan och från 
Latinamerika visar också att det finns drag i Olaus Petris och Södertälje-
Tvetas tankefigurer som synliggörs också i de två exemplen. ”Likhetens 
gemenskap” och ”olikhetens gemenskap” kan de kallas. Det verkar vara så 
att det är likhetens gemenskap som tydligast framträder i exemplen. Heg-
stad gör, till exempel, sitt upplägg av undersökningen på så sätt att han vi-
sar att folkkyrkan och trosgemenskapen gemensamt tecknar en mer korrekt 
bild av kyrkan. Samtidigt menar han att ett val ibland kan vara tvunget att 
                                        
666 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 233-235.  
667 Jfr. kap 2 och kap. 3. 
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göras och öppnar därmed upp för möjligheten till åsikts- eller intressege-
menskaper. Vad gäller exemplet från Latinamerika tycks såväl basförsam-
lingarna som den institutionaliserade kyrkan, på olika sätt och av olika an-
ledningar, premiera den likriktade gemenskapen utifrån rådande omstän-
digheter. 
 
Likhetens gemenskap är, med andra ord, det tydligaste och mest frekventa 
uttrycket i såväl empiri som exempel. Olikhetens gemenskap däremot, 
kommer tydligast fram i den kyrkliga retoriken och när den syns i materia-
let är det framförallt i form av ett tal utan koppling till möjlighet och an-
svar att driva och genomföra denna gemenskap. Olikhetens gemenskap ut-
trycks i exemplen och empirin framförallt av dem som inte upplever att de 
får det utrymme och det inflytande de skulle vilja ha, dvs. olikhetens ge-
menskap drivs framförallt av dem som vill höra till men som upplever att 
de till viss del står utanför. Hur de som företräder olikhetens gemenskap i 
empiri och exempel skulle resonera om de var i position att själva fatta be-
slut och ta ansvar kan denna undersökning inte svara på. 
 

MÖJLIGA SVÅRIGHETER PÅ GRUND AV 
LIKHETENS GEMENSKAP 
 
Konsekvenserna för Olaus Petri och Södertälje-Tveta församlingar av att 
deras, respektive, praktiska tänkande i stor utsträckning definieras utifrån 
likhetens gemenskap är att det, trots att de är väl fungerande församlingar, 
finns företeelser i båda församlingarna som i en förlängning skulle kunna 
utvecklas till förlamande ”kriser” i Brownings förståelse av ordet.  
 
Situationen i Olaus Petri går att beskriva med att det praktiska tänkandet 
håller på att förändras.668 Än så länge har församlingen kunnat hantera det-
ta, dvs. det är inte någon ”kris”. En anledning till att en förändring i det 
praktiska tänkandet är på väg måste nog sökas i det förändrade ledarskapet. 
Bakgrunden är att en ny kyrkoherde tillsattes 1999. Ledarskapet kan be-
tecknas som relativt starkt och resurseffektivt. Företeelser som, enligt vissa 
informanter, fått kittet i församlingen att försvagas, medan andra informan-

                                        
668 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 131-133. 



 
 

192

ter istället är positivt inställda till att få mer och effektivare tid i det enskil-
da arbetet. Olika åsikter till trots, kvarstår faktum, det som tidigare uppfat-
tades som ett ”vi” uppfattas av allt fler som en segregerad församling. En 
konsekvens av detta kan vara att en kris uppstår. En kris skulle kunna upp-
stå om företeelser om vilka man inte gärna talar öppet börjar spela för stor 
roll.  
 
Vad kan utifrån vad det empiriska materialet visat vara ett sådant tal, om 
vilket man inte kan tala? Vad i ovanstående material bär på ett frö som, i 
en framtid, kan rubba balansen i det praktiska tänkandet? Utifrån materia-
let kan allt för ”extrema” åsikter och handlingar i gudstjänst och övrigt för-
samlingsliv som omfattas av allt färre inom kyrkoråd och anställda, vara en 
sådan krisutlösande faktor. Till detta kan man koppla en annan faktor, 
nämligen gudstjänstdeltagarantalet. Om gudstjänstdeltagarna blev drastiskt 
färre, kan det spräcka bilden av församlingens framgång.669 Ytterligare en 
faktor kan vara en nedläggning av eller kraftig ändring av inriktningen för 
familjecentralen. Detta skulle kunna innebära att den tankefigur som ut-
tryckts som en pluralism i församlingen förlorar den faktor som gett en 
viss balans i relationen mellan tankefigurerna. Till sist; hur hanteras situa-
tionen om församlingens kvinnliga präster börjar kräva jämlik behandling, 
även i gudstjänsten?   
 
Även i Södertälje-Tveta församling har det praktiska tänkandet förändrats 
under den senaste tioårsperioden.670 Anledningarna till förändringen kan 
bland annat sökas i att man har anställt en ny kyrkoherde och att det har 
tillkommit nya personer och andra har slutat bland såväl personal som för-
troendevalda. Följden har blivit att det nu råder ett slags jämvikt genom att 

                                        
669 Statistiken över huvudgudstjänster i Olaus Petri församling visar att antalet besökare under 
de senaste nio åren varit relativt oförändrat eller något minskande. År 1995 (60 gudstjänster) - 
8108 besökare, år 1996 (61 gudstjänster) - 8360 besökare, år 1997 (59 gudstjänster) - 8012 
besökare, år 1998 (60 gudstjänster) - 7915 besökare, år 1999 (58 gudstjänster) - 8173 besöka-
re, år 2000 (112 gudstjänster) - 9613 besökare, år 2001 (114 gudstjänster) - 9665 besökare, år 
2002 (62 gudstjänster) - 8431 besökare, år 2003 (63 gudstjänster) - 7122 besökare. (År 2000 
och 2001 skiljer sig markant från de övriga åren genom att ha drygt 110 gudstjänster per år 
gentemot de övriga årens ca 60).  
Några av de övriga församlingarna i staden visar, under samma tidsperiod, följande: Adolfs-
berg visar jämna siffror, år 1995 - 3364 besökare och år 2003 - 3639 besökare. Almby visar 
ökande siffror, år 1995 - 6074 besökare och år 2003 - 7986 besökare. Längbro visar minskan-
de siffror, år 1995 - 5558 besökare och år 2003 3159 besökare. Mikael visar jämna siffror, år 
1995 - 7680 besökare och år 2003 - 7880 besökare. Nikolai visar jämna siffror, år 1995 - 5716 
besökare och år 2003 - 6194 besökare. Svenska kyrkans statistikdatabas. Kyrknätet.  
670 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 233-235. 
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olika åsikter och handlingsmönster tillåts och att det inte förs förpliktande 
samtal om vad som är församlingens gemensamma vision.   
 
Detta sätt att hantera inre pluralism har effektivt förhindrat ”kriser”, vilka 
skulle kunna leda till att församlingen spricker. Det motsatta skulle också 
kunna ske. Krisen skulle i sin förlängning kunna leda till en gemensam för-
samlingsvision som skulle kunna vara genomreflekterad och förpliktande 
för samtliga. Vad i församlingens tal om identitet och pluralism skulle 
kunna vara källa till kris? Utifrån det empiriska materialet är det primärt en 
sak som i en framtid skulle kunna generera en kris: en aktiv och starkt mål-
inriktad styrning/ledning som har och driver en klar vision och som inte 
tillåter annorlunda uttryckssätt. Om detta inträffar, vad skulle bli konflikt-
punkter? En sådan konfliktpunkt är att ämbetsfrågan börjar diskuteras ak-
tivt. En annan är om ledningen börjar ifrågasätta den teologiska inriktning-
en på arbetet som utförs i Hovsjö. I anslutning till detta kan man också se 
att en källa till kris skulle kunna vara om fler företrädare för Hovsjödistrik-
tet kom in i kyrkorådet vid nästa val. 
 
Det empiriska materialet pekar, med andra ord, på vikten av att försam-
lingarna kontinuerligt genomlyser de egna förhållningssätten till gemen-
skap och mångfald så att de utvecklar det praktiska tänkandet innan de 
kommer i svårhanterliga tvångssituationer. 
 

OLIKA SPRÅKLIGA ARENOR  
 
Att säga att en viss tankefigur präglar det praktiska tänkandet i en försam-
ling innebär inte att det inte ges utrymme för andra tankefigurer. Till viss 
del kan man säga att det i såväl Olaus Petri som Södertälje-Tveta har ska-
pats skilda arenor för de olika tankefigurernas språk om gemenskap och 
mångfald. Inom en viss arena är ett visst språk uppskattat och ansett som 
viktigt medan samma språk inom en annan arena inte kommer till sin rätt 
eller tas tillvara på samma sätt. I viss utsträckning sammanfaller arenorna 
med de olika praktikerna, men inte nödvändigtvis.  
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I Olaus Petri kan man, i grova drag, säga att familjecentralen definieras av 
tankefiguren en pluralism i församlingen och av dess språk.671 Det upp-
skattas av enskilda personer som utnyttjar familjecentralen, men det upp-
skattas också av kommun och landsting som samarbetar med eller arbetar i 
samma riktning som familjecentralen. Församlingens gudstjänster är kända 
och ofta mycket uppskattade i en inomkyrklig miljö på såväl kontrakts-, 
stifts- och riksnivå. Samtidigt uppskattar också den kulturella sfären i Öre-
bro församlingens musikliv. Musik och gudstjänstliv definieras i stor ut-
sträckning av tankefiguren en pluralism av församlingar. Inom kyrkorådet 
finns båda tankefigurerna representerade, men eftersom såväl kyrkoherde 
som ordförande ansluter till en pluralism av församlingar blir den tankefi-
guren tungt vägande. De båda tankefigurerna har därför olika arenor där de 
får uppskattning.672 Ändå upplever tankefiguren en pluralism i församling-
en en vanmakt i situationen. Informanter menar att trots att man på många 
sätt får uppskattning och gehör för det man gör, synliggörs detta inte på ett 
sätt som medför att de ges utrymme att, tillsammans med andra, vara med 
och definiera församlingens praktiska tänkande.  
 
I Södertälje-Tveta är situationen likartad.673 Det finns flera arenor i försam-
lingen där olika språk om gemenskap och mångfald används. Arken och 
Öppna kyrkan definieras framförallt av tankefiguren en öppen kyrka med 
ansvar för de många och dess språk, vilket upplevs som positivt av såväl 
många församlingsbor som kommunen, förtroendevalda och anställda. Vad 
gäller gudstjänstlivet definieras de olika distrikten av olika tankefigurer, 
där distriktet i Hovsjö utmärker sig genom att mycket tydligt definieras av 
tankefiguren en kyrka med tydlig kärna. Alla distriktens gudstjänster är 
uppskattade av enskilda individer och gudstjänstlivet i Hovsjö är på många 
sätt mycket blomstrande. Kyrkorådet omfattar båda tankefigurerna, med 
tonvikt på en öppen kyrka med ansvar för de många.  
 
De olika tankefigurerna i de båda församlingarna kan därför sägas ha egna 
arenor där man är uppskattad och efterfrågad. Svårigheterna handlar därför 
inte om att en viss tankefigur inte har ett eget utrymme. Istället handlar det 
om hur de olika tankefigurerna kan förstå och leva med varandra, inte nöd-
vändigtvis på ett sätt som gör att man i allt uppskattar varandra men i alla 
fall så att man upplever de andra som seriösa i sitt sätt att uttrycka Guds-
längtan. För att underlätta detta behövs bland annat ett teologiskt språk om 
                                        
671 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 116-130. 
672 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 131-133. 
673 Jfr. kap 2. För de mest centrala referenserna till stycket se: Blåder, 2008, s. 221-233. 
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gemenskap och mångfald, ett språk som i hög grad saknas i de båda för-
samlingarna. Självklart används det ett teologiskt språk, men det används, i 
första hand, för att diskutera motiv i den egna tankefiguren, inte för att 
söka tolka en gemenskap som innehåller olikheter eller annorlundaskap. 
De olika tankefigurerna tolkar till exempel gudstjänsten från olika teolo-
giska perspektiv, men hur olika människor ska kunna rymmas inom samma 
gudstjänst finns det inget utbyggt teologiskt språk för. I de tolkningar som 
sker av mångfalden används istället oftast språk som byggs upp utifrån 
kyrkosyn, ideologi eller genom ett resonemang kring vad som fungerar i 
praktiken. Att ett teologiskt språk inte primärt används för att sätta ord på 
och tolka situationen får konsekvenser. Bland annat genom att ge tolk-
ningsföreträde åt de åsikter som söker efter ”vad som fungerar”, men inte 
ger samma utrymme åt ett samtal om vad som är eftersträvansvärt för en 
kristen gemenskap eller om det är någon skillnad på en kristen gemenskap 
och en annan typ av gemenskap.  
 
Ett sätt att använda Bonhoeffer är att genom hans teologiska tänkande om 
gemenskap och mångfald söka utveckla tankefigurernas praktiska tänkande 
så att de inte primärt ser till den egna tankefigurens utveckling utan också 
inkorporerar gemenskap med andra tankefigurer som ett teologiskt tema. 
 

BONHOEFFER SOM EN MÖJLIGHET ATT 
UTVECKLA TANKEFIGURERNAS 
PRAKTISKA TÄNKANDE  
 

ATT UTVECKLA ETT PRAKTISKT TÄNKANDE 
 
Ett sätt att förstå Bonhoeffers reflektioner är att göra det med termer från 
Don Browning. Det innebär att det praktiska tänkandet kommer i centrum, 
dvs. inte teorier utan hur uppkomna problem löses. Det innebär också att 
det praktiska tänkandet förstås som någonting som ständigt utvecklas i mö-
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ten med skilda företeelser i den verklighet man lever.674 På det sättet kan 
Bonhoeffers egen utveckling förstås som en pågående process där det prak-
tiska tänkandet omgestaltas i och med att nya erfarenheter görs.   
 
Den teori Bonhoeffer utarbetade i sina tidiga verk kom att utmanas på olika 
sätt under hans liv. Hans teorier mötte olika kyrkliga verkligheter men ock-
så en förtryckande politisk verklighet. I denna situation sökte Bonhoeffer 
att vara teorin trogen, samtidigt som ”verkligheten” öppnade upp för andra 
vägar och infallsvinklar, som i förlängningen kom att leda till utvecklade 
teorier, dvs. det praktiska tänkandet utvecklades.675 Bonhoeffer genomgick 
en utveckling från ett abstrakt teoretiskt tänkande till ett praktiskt tänkan-
de, men grundpremisserna var genomgående de samma. Begreppen ge-
menskap och mångfald hör ovillkorligen ihop med den kristna församling-
en.  
 
På samma sätt som Bonhoeffers praktiska tänkande utvecklades med tiden 
och i relation till den komplexa verklighet den mötte, har det praktiska tän-
kandet om gemenskap och mångfald i Olaus Petri och Södertälje-Tveta ut-
vecklats och fortsätter att utvecklas. Båda församlingarna upplever sig i 
hög grad som miljöer som kan rymma ”alla”. En konsekvens är att konkur-
rerande perspektiv inte synliggörs, vilket leder till att samtal om mångfal-
dens roll i gemenskapen uteblir. Vid en djupare analys av det empiriska 
materialet visar det sig också att talet om att, ”alla” får plats, inte räcker för 
att beskriva situationen. Det som syns när man tränger under ytan på de of-
ficiella tolkningsramarna är att öppenheten för ”alla” inte är det som intar 
den centrala platsen, det gör istället den mer likriktade gemenskapen. De 
flesta tycks se den likriktade gemenskapen som ofrånkomlig och ofta också 
som önskvärd. ”Ofrånkomlig” bland annat på så sätt att de menar att det i 
praktiken är en näst intill omöjlig uppgift att skapa en miljö där intresset 
för, och glädjen i, de som är mig annorlunda uppväger avståndstagandet 
och främlingsskapet. ”Önskvärd” bland annat på så sätt att man menar att 
det är först när människor känner sig trygga med varandra och känner igen 
sig i de andra som det är möjligt att nå djupare i ett sökande efter Gud.  
 

                                        
674 Browning, 1991, s. 10 ff. 
675 Till viss del kan man säga att detta sätt att använda Bonhoeffer står i samklang med Brow-
nings sätt att använda klassiker som sedan rekonstrueras. Bonhoeffers utveckling kan uttryck-
as i termer av rekonstruktion, dvs. när nya problem och frågor uppträder som den gamla teo-
rin inte kan svara upp mot på ett adekvat sätt så rekonstrueras teorin utifrån den nya situatio-
nen. 
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Konsekvensen av ett synsätt där ”alla” får plats, liksom ett förhållningssätt 
som strävar mer mot en likriktning försvårar för att de kriser som skulle 
kunna uppstå i mötet mellan församlingarnas praktiska tänkande och den 
mångfaldiga verkligheten kommer till stånd. Därmed hindras också en 
konstruktiv utveckling av det praktiska tänkandet. En förutsättning för att 
det praktiska tänkandet skall kunna utvecklas är att det finns ett grund-
läggande förhållningssätt som inte försöker dölja dilemmat, utan ser det 
och också erkänner det som ett dilemma. 
 

GEMENSKAPEN SOM EN ”ANDLIG” 
GEMENSKAP 
 
I och med tiden i Finkenwalde är Bonhoeffers tankar om gudsmötet i det 
annorlunda inte längre teoretiska, han har ett praktiskt tänkande, ett pro-
blemlösande tänkande. Han skriver utifrån en praktisk erfarenhet av vad 
det kan innebära att leva i och hålla ihop en gemenskap av människor med 
olika viljor, åsikter och intressen, dvs. en sådan gemenskap empirins för-
samlingar har svårt att hantera. För att klara detta utvecklar han de olika 
teologiska temata han tidigare mobiliserat i en argumentation för och för-
ståelse av gemenskap och mångfald som ofrånkomliga i en kristen gemen-
skap, dvs. han vill öppna upp för en teologi som inte bara markerar posi-
tioner som skiljer människor åt, utan tvärtom gör att gemenskapen mellan 
olikheter synliggörs och stärks.676    
 
Det Bonhoeffer säger in i Olaus Petris och Södertälje-Tvetas situationer är 
bland annat att församlingarna inte bör drivas mot en enkelriktad och ho-
mogen struktur. För det första är det en omöjlighet att lyckas med en sådan 
konstruktion till fullo eftersom alla gemenskaper består av människor och 
människor är olika, dvs. det skulle driva fram en oändlig räcka av gräns-
sättningar mot det annorlunda. För det andra menar han att en enkelriktad 
och homogen församling inte är förenlig med vad han menar är en kristen 
församling. Grundläggande för förståelsen av församlingsgemenskapen är 

                                        
676 I Finkenwalde försökte Bonhoeffer med hjälp av ett praktiskt tänkande lösa dilemmat med 
gemenskap och mångfald. Om eller hur han lyckades går inte att redogöra för. Tiden blev för 
kort och slutet blev abrupt, men han försökte ständigt att momentant lösa de uppkomna pro-
blemen.  
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att det är en gemenskap, inte av dem som tycker lika eller är lika, utan av 
människor som är återlösta och kallade till tro.677 Den är förstådd som en 
gemenskap av människor som har en andlig kärlek, i Bonhoeffers tolkning 
av begreppen, dvs. människor som ser församlingen som en ickekrävande 
gemenskap. I denna gemenskap ska ingen behöva göra sig till något annat 
än den är för att få plats. Den Gud redan sagt ”ja” till skall andra inte söka 
omforma för att kunna umgås med.678 Teorierna för ett sådant resonemang 
för han med sig från sitt tidigaste författarskap i Sanctorum Communio. 
Där är personbegreppet och den etiska relationen mellan människor centra-
la.679 Kyrkan förstås som en gemenskap byggd på Kristi ställföreträdande 
handlande, vilket ger möjlighet att i Kristi efterföljelse sträva mot att hela 
relationer genom att vara för varandra. Kyrkan är en gemenskap av männi-
skor som i tro bär varandras bördor,680 inte en gemenskap av människor 
som ”passar bra ihop”. Det är Guds kärlek som håller ihop gemenskapen, 
inte människors åsikter om varandra.681 
 

MELLAN SANCTORUM COMMUNIO OCH 
PECCATORUM COMMUNIO 
 
En grundförutsättning för Bonhoeffer, i hans strävan att söka förstå sig 
själv och gemenskapen med andra, är förståelsen av skapelsen som spruck-
en. Det tillstånd som världen befinner sig i där de gränser som omsluter Ja-
get inte öppnar upp för en etisk relation utan snarare leder till att de olika 
Jagen står ensamma och relationslösa och att de söker makt över och för-
ändring av andra Jag är inte något som ursprungligt hör till Guds skapelse 
utan till den spruckna världen.682 I förlängningen av detta ligger naturligt-
vis också att även kyrkan befinner sig i en spänning i den spruckna värl-
den. Kyrkan är en mänsklig gemenskap och därför också del av det som är 
sprucket, samtidigt som den är en del av ett skeende som genom Kristus 
öppnar upp för såväl längtan som möjligheten att sträva efter något annat 

                                        
677 Bonhoeffer, 1939, s. 34. 
678 Bonhoeffer, 1939, s. 43 ff. 
679 Bonhoeffer, 1930, s. 46 ff. 
680 Bonhoeffer, 1930, s. 178 f.  
681 Bonhoeffer, 1930, s. 229. 
682 Bonhoeffer, 1930, s. 58 ff. 
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än motsatsställning med andra Jag. Kristus existerande som gemenskap ger 
möjlighet att förstå kyrkan som en gemenskap där de destruktiva relationer 
som strävar efter makt över andra ges möjlighet att istället förändras mot 
att förstå människor, trots att de är olika mig, inte som objekt för föränd-
ring utan som människor, som liksom jag själv är kallade av Gud, och 
gentemot vilka jag också har ett etiskt ansvar.683  
 
Bonhoeffer söker att teologiskt förstå den kristna församlingen som en ge-
menskap som lever i spänningen mellan peccatorum communio och sanc-
torum communio, men som strävar efter den sammanhållning Gud ur-
sprungligen hade intentionen till, trots de svårigheter och komplikationer 
som är förenade med detta.  
 
De olika tankefigurerna i Olaus Petri och Södertälje-Tveta strävar, där-
emot, istället efter det som bygger upp den egna tankefiguren, det som kan 
ge profil åt viss verksamhet eller församlingen som helhet. Samtidigt tycks 
det finnas en vilja och ibland också en förmåga att se den andra tankefigu-
ren som något positivt och förståbart. Men trots en förståelse av och ibland 
också ett bejakande av en annan tankefigur tycks de olika tankefigurerna 
premiera likheten, bland annat i ett försök att inte hamna i en utslätning el-
ler handlingsförlamning där gemenskapen mellan olikheter omöjliggör en 
mer markerad inriktning. Likheten i gemenskapen ses som viktig för att 
den skall vara praktiskt genomförbar och därmed blir den också grund-
läggande för att kunna driva församlingen framåt med framgång. Såväl 
Olaus Petri som Södertälje-Tveta församlingars praktiska tänkande är med 
andra ord på många sätt reflekterat. Men svårigheterna med dilemmat upp-
levs som så stora att andra lösningar inte upplevs som realistiska. 
 

EN ICKE HANDLINGSFÖRLAMAD 
GEMENSKAP 
 
Men behöver en gemenskap som innehåller annorlundaskap leda till utslät-
ning eller handlingsförlamning? Seminariet i Finkenwalde visar motsatsen. 
Trots olika åsikter, i för tiden oerhört centrala frågor, som rörde såväl poli-

                                        
683 Bonhoeffer, 1939, s. 41 ff. 
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tik och samhällsliv som teologi firade man gemensam gudstjänst, bad för 
varandra, arbetade tillsammans och fungerade som en kyrklig och teolo-
gisk spjutspets i kyrka och samhälle.684 Praktiskt fungerade det genom 
ständiga samtal för att förstå varandra, genom att alla delade det vardagliga 
livet med varandra i såväl sorg som glädje. Det fungerade genom att ingen 
tilläts tala om någon annan när personen i fråga inte själv var där, men ock-
så genom att åsikter inte drevs igenom utan att allt gjordes för att en förstå-
else skulle kunna uppstå och om den ändå inte gjorde det sökte man finna 
en annan lösning.685  
 
Kanske kan detta relateras till det som en av tankefigurerna i Olaus Petri 
poängterar när de menar att samtalet mellan människor och kunskapen om 
varandras områden och uppgifter har minskat i för stor utsträckning. Även 
tidigare innehöll församlingen olika uppfattningar och riktningar men sam-
talet och kunskapen om varandra skapade en ”vi-känsla” som höll ihop 
församlingen till en enhet. Men i och med att samtalen har minskat har ”vi-
känslan” minskat och gemenskapen krackelerat på ett tydligare sätt. På ett 
liknande sätt ser situationen ut i Södertälje-Tveta. De djupare samtalen 
mellan de olika ”öarna”, de samtal som skulle vara svåra att genomföra 
men som samtidigt skulle kunna leda till en förståelse mellan ”öarna” och 
också kunna leda till en ”vi-känsla” är få. En konsekvens är att det som 
skulle kunna vara ett helt, av många upplevs som skilda delar utan kontakt.   
 
Det som fanns i Finkenwalde, till skillnad mot empirins församlingar och 
troligtvis många andra församlingar, var inte den inneboende likheten utan 
språket för och viljan till att hålla ihop gemenskapen, helt enkelt för att det 
är den kristna gemenskapens uppgift. Den stora poängen med och uppgif-
ten för den kristna församlingen är, enligt Bonhoeffer, inte formen för ge-
menskapen eller på vad sätt församlingen till exempel samlas till gudstjänst 
utan att det sker i en etisk gemenskap öppen för alla, även de annorlun-
da.686   
 
För att detta ska kunna realiseras måste synen på den ”andre” vara synen 
på en person som trots att han eller hon är annorlunda än jag är kallad av 
Gud. Personen vill, liksom jag, höra Guds ord och har rätten att inte bli 
omgjord av mig för att passa in i det jag vill ska vara församlingens liv. 
Den ”andre” skall kunna fortsätta att vara den ”andre”, i bemärkelsen an-
                                        
684 Bethge, 1967, s. 419 ff. 
685 Bethge, 1967, s. 419 ff. 
686 Bonhoeffer, 1939, s. 44 ff. 
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norlunda än jag, även inom samma kristna gemenskap. Annorlundaskapet 
hos andra pekar mot mitt eget annorlundaskap, och jag vill själv inte bli 
omgjord.687 Samtidigt pekar annorlundaskapet också mot Kristi vilja. Jag 
har inte rätt att se på en människa med andra ögon än Kristus ser på samma 
person, dvs. det Kristus inte har förändrat skall inte heller jag förändra.688 
Det är den självcentrerade kärleken som söker omforma människor till min 
egen likhet, den andliga kärleken däremot låter avståndet och skillnaderna 
få finnas.689 Gemenskapen skall vara en gemenskap i tro, inte en gemen-
skap byggd på vad den ger deltagarna.690   
 
I detta blir det svårt för såväl Olaus Petri som Södertälje-Tveta. Å ena si-
dan strävar inte någon av tankefigurerna efter att omforma människor. Å 
andra sidan söker de gemenskap byggd på kyrkosyn, ideologi eller det som 
praktiskt fungerar. Öppningen de ser för att kunna utföra detta är i Söder-
tälje-Tveta att dela upp sig i mindre gemenskaper691 och i Olaus Petri att se 
den egna församlingen som en inriktning där Svenska kyrkans församling-
ar i Örebro kompletterar med andra inriktningar. I detta väljer de båda för-
samlingarna att, till viss del, tolka sina uppdrag på ett sätt som gör att 
kyrkoordningens tal om ansvaret för alla inom församlingens gränser eller 
Bonhoeffers tal om gemenskap och mångfald inte uppfylls.  
 

GEMENSKAP OCH MÅNGFALD, HUR 
LÅNGT KAN MAN KOMMA? 
 
Mycket tyder på att Olaus Petri och Södertälje-Tveta församlingar i deras 
respektive sätt att hantera mångfalden gör ett val som ligger i tiden och tro-
ligtvis på många sätt stöds av utvecklingen i stort inom Svenska kyrkan.692 

                                        
687 Bonhoeffer, 1939, s. 36 f. 
688 Bonhoeffer, 1939, s. 44. 
689 Bonhoeffer, 1939, s. 44. 
690 Bonhoeffer, 1939, s. 47. 
691 Dessa mindre gemenskaper fungerar i stort som satelliter utan kontakt med varandra. En 
bok som arbetar teologiskt med frågor om mångfald inom församlingen och diskuterar hur 
man kan forma ”intressegrupper” inom församlingen och samtidigt eftersträva kontakt mellan 
grupperna är Worlds Within a Congregation. Jones, 2000.  
692 Några böcker som fått visst genomslag får här exemplifiera aktuella tankar kring försam-
lingsbygge. För ett tiotal år sedan kom t.ex. boken Mer än ord, skriven utifrån erfarenheter av 
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Det relativt stora intresset för församlingsbygge inom Svenska kyrkan idag 
faller troligtvis tillbaka på flera olika orsaker. En viktig sådan orsak kan 
antas vara de stora förändringar det svenska samhället har genomgått under 
senare år och dess påverkan på den svenska folkkyrkans självbild.693  
 
När Einar Billing under 1900-talets första del formulerade tankarna kring 
folkkyrkan såg han framför sig ett relativt homogent land med en i hög 
grad gemensam historia. Han såg kyrkobyggnader som i snart tusen år varit 
centrum i varje socken. Han visste att evangeliet i dessa sockenkyrkor ge-
nom tiderna nått ut till de människor som bodde i landet. Alla människor 
erbjöds genom den territoriella församlingen Guds nåd.694 Situationen för 
Svenska kyrkan är idag radikalt annorlunda. En och en halv till två miljo-
ner människor har idag en annan kulturell bakgrund än den svenska. Anta-
let människor som är medlemmar i Svenska kyrkan är fortfarande högt, 
men minskar, och de människor som med regelbundenhet firar gudstjänst i 
Svenska kyrkan är relativt få.  
 
I denna brytningssituation är det naturligt för församlingar att reflektera 
över vad det innebär att vara församling inom Svenska kyrkan idag och hur 
detta skall kunna gestaltas på ett relevant och trovärdigt sätt.695  
 
Carl Axel Aurelius tar i sin studie om folkkyrkan Under ett enda valv en 
utgångspunkt i grekiskans olika betydelser av ordet folk. Han ser på fem 
olika betydelser, som delvis överlappar varandra. Det är den gudstjänstfi-
rande församlingen, det är församlingen för folket och folkens församling, 
men det är också den gränsöverskridande församlingen och den solidariska 
församlingen.696 Utifrån dessa, till viss del, skilda tyngdpunkter i vad det är 
att vara församling kan man säga att varje församling i Svenska kyrkan är 
en folkkyrka. Men olika församlingar har genom historiska, teologiska el-

                                                                                                                           
 
församlingsbygge i Uppsala och Döderhult. Byström & Norrgård, 1996.  År 2005 kom de 
båda böckerna Mod att vara kyrka av Fredrik Modéus, Modéus, F., 2005, och Mänsklig guds-
tjänst av Martin Modéus, Modéus, M., 2005. Båda böckerna behandlar på olika sätt försam-
lingsbygge och de har också fått stort genomslag på församlingsnivå inom Svenska kyrkan. 
Samma år kom också Peter Lundborgs bok Var är församlingen ut. Lundborg, 2005. Hur des-
sa böcker relaterar församlingsbygge till mångfald diskuteras inte här. 
693 För en diskussion kring Svenska kyrkans identitet i dagens Sverige se t.ex. Svensk Teolo-
gisk Kvartalsskrifts temanummer om Svenska kyrkans identitet, år 2000. 
694 Se t.ex. Billing, 1930. 
695 Jfr. t.ex.: Sigurdsson, 1998, s. 49-72.  
696 Aurelius, 1997, s. 12 ff. 
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ler andra omständigheter skaffat sig ett praktiskt tänkande som lägger sin 
tyngdpunkt på något eller några av begreppen. Olaus Petri och Södertälje-
Tveta har hanterat situationen olika men resultaten är liknande. Man värde-
sätter gemenskapen och allt det positiva den medför, men priset man beta-
lar är att annorlundaskapet inte ges utrymme på samma sätt i gemenskapen.   
 
I Bonhoeffers tankevärld är detta inte ett oantastligt val. Samtidigt dras alla 
trådar ihop för honom i det han kallar ett ansvarigt handlande. Han märker 
att det finns mängder med vällovliga anledningar att inte reagera mot det 
som sker i krigstidens Tyskland. Samtidigt inser han att dessa anledningar 
fungerar som sätt att döva samveten, men de leder inte till att Guds vilja 
blir utförd. Ideologier, kyrkosyner och etiska reflektioner leder helt enkelt 
inte rätt. Det ansvariga handlandet däremot bygger på människans ansva-
righet i det enskilda fallet. Varje människa står inför att ta ansvar på ett sätt 
som inte kan generaliseras eller argumenteras för utifrån en överordnad 
ideologi.697 Även om Ethics är skriven i en mycket speciell situation och 
därmed utifrån speciella förutsättningar är det möjligt att tänka sig att det 
ansvariga handlandet sträcker sig utanför det Clifford Green kallar en etik 
av ultima ratio.698 Vilka, om några, konsekvenser ger detta för Olaus Petri 
och Södertälje-Tveta? Det skulle kunna innebära att det i de diskussioner 
som förs och de beslut som tas i församlingarna och som berör gemenskap 
och mångfald blir nödvändigt att handla utifrån synen att det är Guds vilja 
som ska utföras, inte en ideologi som ska följas eller det som ”fungerar” 
som ska genomföras. Det handlar om att utföra Guds vilja utifrån den egna 
övertygelsen och efter att ha inhämtat alla olika perspektiv, men utan att 
sedan ”gömma” besluten bakom en oantastlig fasad av att det som sker är 
Guds vilja, dvs. utifrån alla kända infallsvinklar är detta vad vi tror är Guds 
vilja, men om vi har fel är vi också villiga att ta Guds straff.  
 
Att tro att det är möjligt att skapa en gemenskap alltigenom byggd på jäm-
likhet, osjälviskt handlande och plats för det annorlunda är enligt Bonhoef-
fer inte möjligt, det hör till sanctorum communio. Samtidigt är det enligt 
honom kyrkans uppgift att ständigt sträva efter detta. På samma sätt som 
det är en utopi att nå målet är det inte möjligt att kalla sig kyrka om man 
inte strävar efter att nå detta mål.  
 

                                        
697 Bonhoeffer, 1951, s. 254 ff. 
698 Green, 1972, s. 301. 
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I boken Power and Christian Theology diskuterar Stephen Sykes kring 
maktbegreppet i kyrka och teologi. Han konstaterar att man har förhållit sig 
på olika sätt till makt genom historien. I vissa fall har makt setts som något 
ont, något den kristne bör avhålla sig från att använda, i andra fall har makt 
använts för att tjäna kyrkans syften. Starkt förenklad är hans slutsats att hur 
man än förhåller sig till makt blir det inte riktigt farligt förrän man inte 
längre ser att makt finns där som något man måste förhålla sig till.699 När 
man inte längre räknar med den, då kan den missbrukas. Kanske kan man 
uttrycka det på ett liknande sätt när det gäller gemenskap och mångfald. 
Mångfalden finns där oavsett om vi vill se den eller inte. Därmed är den 
också något att ständigt planera för, arbeta med och förhålla sig till genom 
ett ansvarigt handlande. Vad som är viktigt är att man inte tror att gemen-
skapen är homogen. Att man ser dem som är utanför och att man inte 
stänger ögonen för de konsekvenser vissa beslut har på gemenskap och 
mångfald i församlingen.  
 

SLUTORD 
 
Det som för mig började med en fundering kring hur mångfalden talas om 
och hanteras i församlingar inom Svenska kyrkan, har nu, vid vägs ände, 
utvecklats genom en empirisk undersökning som följts av en teologisk dis-
kussion, slutligen landat i en uppmaning till varje församling att se avhand-
lingens exempel, som just exempel, på något som förekommer i varje för-
samling. Det är dit, till den egna gemenskapen, som läsarens ögon bör 
vändas. Hur hanteras gemenskap och mångfald i den egna miljön? Det är 
där, i det egna, som strävan att synliggöra och bereda plats för den andre 
måste ta sin början. Vägen hit har också sökt visa att det teologiska samta-
let inte bara, eller främst, hör akademin till. Med hjälp av Don S. Browning 
och Dietrich Bonhoeffer har jag pekat på att en fördjupad teologisk reflek-
tion av ett praktiskt kyrkligt dilemma har förmågan att synliggöra andra 
vägar och skapa nya infallsvinklar vilket i sin tur kan leda till tidigare inte 
sedda eller oväntade lösningar. Avhandlingen uppmanar därför till fortsatta 
samtal och en fortsatt teologisk bearbetning av kyrkligt praktiska frågor – 
inte minst om gemenskap och mångfald.  
 
                                        
699 Sykes, 2006, s. 135 ff. 
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Summary 

 
Community and pluralism. An ecclesiological study, using the method of 
Don S. Browning, where two parishes´ talk of identity and pluralism in 
their own parishes is related to the theology of Dietrich Bonhoeffer. 
 
According to its Order, the Church of Sweden is a church for all persons 
living in Sweden, where every parish is responsible for the people residing 
in the parish as well as for the people who spend part of their lives there. 
That all these people are welcome to the parish and its life is made clear, 
not only through the central ecclesiastical documents but also in the parish 
rhetoric. At the same time, however, other tendencies can be found in ac-
tual parish life. A community built on pluralism and containing otherness, 
in other words, a community for everyone, is hard to create and uphold.  
 
Chapter 1. Introduction 
 
The aim of this dissertation is to describe what the talk of identity and plu-
ralism looks like in two parishes, and, based on this description, demon-
strate how these parishes deal with pluralism. In addition, the purpose is to 
deepen the understanding of this talk and action and its problems by means 
of theological analysis. Professor Emeritus Don S. Browning, University of 
Chicago, has been my source of inspiration. In his book A Fundamental 
Practical Theology, Browning argues for fundamental theology as practi-
cal. Furthermore, he considers it to have four steps: Descriptive Theology, 
Historical Theology, Systematic Theology and Strategic Practical Theol-
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ogy. These four steps follow after one another and can be repeated in a 
hermeneutical circle. 
 
The first step, Descriptive Theology, aims at a so called thick description, 
which, following the anthropologist Clifford Geertz, tries to go beneath the 
surface and find out someone’s rationales, reasons, and considerations. 
Browning’s assumption is that such a description must be made in several 
dimensions, otherwise it becomes too narrow. The dimensions he proposes 
are the following: the Visional Dimension, the Obligational Dimension, the 
Tendency-Need Dimension, the Environmental-Social Dimension and fi-
nally the Rule-Role Dimension. In the second step Descriptive Theology is 
related to Historical Theology. What consequences would it have to our 
current practice if we took seriously the classics, in David Tracy’s sense? 
The third step, Systematic Theology, is a horizontal merge between De-
scriptive Theology and Historical Theology. The fourth and final step 
Browning calls Strategic Practical Theology. This means a transformation 
of the attitude in a practice-theory-practice rhythm.  
 
I try to follow Browning’s pattern. But I don’t carry out the fourth step 
fully. This thesis attempts at offering the parishes a theoretical frame in 
which parish situations can be analysed and at pointing at possible ways of 
dealing with internal pluralism. In other words it attempts at drawing a pic-
ture and offering a “language” that both parishes in the study could use in 
their ongoing work. 
 
Chapter 2. The Empirical Study 
 
Chapter 2 consists of a description of the method used in the empirical 
study as well as a summary of its results. The entire material has been pub-
lished in a previous study called Två församlingars praktiska tänkande om 
identitet och pluralism. En analys av talet om de egna församlingarna I 
Örebro Olaus Petri och Södertälje-Tveta [Practical Thinking on Identity 
and Pluralism in Two Parishes. An analysis of the talk about one’s own 
parish in Örebro Olaus Petri and Södertälje-Tveta].  
 
Based on criteria such as parish size, urbanized areas, the lack of any 
known conflicts etc., two parishes were chosen: the parish of Olaus Petri in 
Örebro and the parish of Södertälje-Tveta in Södertälje. In each parish 
three practices have been studied: the parish board, the main church Sun-
day services and one activity with a diaconal emphasis – in Örebro this re-
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fers to Familjecentralen [The Family Centre] and in Södertälje Öppna 
kyrkan / Arken [The Open Church/The Ark].  
 
The study has been carried out in the following way. First there was a pilot 
study where 17 people from both parishes gave their own view on identity 
and pluralism in their own parish. The respondents were mainly employees 
and elected representatives. Based on these interviews, questions were 
made up and respondents were chosen for the final study. In Olaus Petri, 
eleven people have been interviewed and in Södertälje-Tveta nine people. 
All of these were employees or elected representatives. As far as this study 
is concerned, I believe that it is most important to interview these two 
groups, since they are actually the ones conducting the description of the 
congregation as well as having power over the budget. Each interview 
lasted 1.5 to 2 hours. The interviews have not been tape-recorded; instead 
notes have been taken during the entire interview. The printed interview 
has then been read and approved by the respondent. In addition to the in-
terviews, printed material such as budget papers, annual reports, clergy re-
ports etc. have been used to see how the parish “talks about” itself. To 
some minor extent, participating observation has also been used. 
 
From Browning’s perspective, it is the Practical Reason of the parishes that 
should be described through the means of a thick description. In using the 
concept “practical reason”, Browning associates himself with an ancient 
tradition, in which we find names such as Aristotle, Kant and Gadamer. 
Practical reason is the wisdom by which a human being assesses what is a 
correct action at a specific time and in a specific place.  
 
With my terminology, I claim that each individual member of the parish 
builds his or her own practical reason. Furthermore, I claim that through 
the analysis it is possible to see patterns in the talk about identity and plu-
ralism in the parishes. Inspired by Johan Asplund I call these patterns men-
tal figures. In consequence I claim that practical reason can be seen on 
three different levels: the individual level, the mental figure level and the 
parish level. This third practical reason level must deal with the fact that 
within the parish, there exist many different practical reasons. How does a 
parish argue and act, to deal with the fact that there are different opinions 
on how to deal with differences within the parish? 
 
The analysis of the talk about identity and pluralism, in the parish board in 
Olaus Petri shows that there are two mental figures in this parish. One of 
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these I call pluralism within the parish and the other a plurality of par-
ishes. The first mental figure strives to accommodate pluralism within the 
parish. In contrast, the second mental figure sees it as something positive 
that one’s own parish can create and offer a specific form of parish life, 
hence attracting those people who feel at home with that specific form, at 
the same time as there are other parishes in the city that have other forms 
of parish life meeting those who do not feel at home in Olaus Petri. In 
other words, one mental figure strives to have a pluralistic community, 
whereas the other mental figure leans toward having a more homogenous 
parish fellowship. The practice of “the main Sunday service” shows a simi-
lar result. There are two different mental figures living side by side, but 
they have radically different views on how to deal with pluralism in the 
parish. An analysis of Familjecentralen [The Family Centre] reaches the 
same conclusion. 
 
The practical thinking of the parish must deal with the fact that different 
mental figures exist. In the case of Olaus Petri, according to my analysis, 
this fact has been dealt with chiefly by giving the mental figure of a plural-
ity of parishes the preferential right of interpretation. From this follows that 
those individuals who mainly relate to the mental figure of pluralism 
within the parish feel that they are in a subordinate position. 
 
In the case of Södertälje-Tveta, the result of the analysis is similar to that 
of Olaus Petri. The parish has two mental figures: an open parish with re-
sponsibility for everyone and a parish with a clear core. Each of the two 
mental figures expresses a specific way of relating to identity and plural-
ism. 
 
In the case of Södertälje-Tveta, this fact is dealt with by allowing both 
mental figures, but the different mental figures are given room for in dif-
ferent parts of the parish, that is, the closeness between the figures are no 
greater in Södertälje-Tveta than they are in Olaus Petri. 
 
Chapter 3. The Dilemma of Community and Pluralism 
 
The analysis of the empirical material has shown that on the individual 
level there are different kinds of talk regarding identity and pluralism in 
both parishes. Furthermore, the analysis has shown that behind these dif-
ferent kinds of talk there are mental figures, in other words they contain 
certain patterns in their talk on how to understand and handle identity and 
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pluralism. This, in turn, could be interpreted as though both parishes are 
faced with a practical problem, a problem that is mainly based on people 
being different, talking differently and having different mental figures on 
how to understand and deal with differences. However, I would rather 
claim that it is more productive to express this as being a fundamental di-
lemma in the understanding of what being a parish really means. This di-
lemma can be expressed thus: How could the community aspect be nour-
ished and at the same time be open to differences? How can a parish model 
a community that also includes the differences? This truly is a dilemma, 
which in principle is insoluble, but where ‘solutions’ could and must be 
modeled locally and momentarily. 
 
The Church of Sweden wants to be a church for everybody. In written 
documents and in the rhetoric it becomes evident that the word ‘every-
body’ is essential. At the same time, this study has shown that the situation 
in different parishes in the Church of Sweden is more complicated. It is 
difficult to build communities including pluralism. There are probably 
many examples from church history that could be used to substantiate such 
a statement. In this chapter, two examples are used, the first one being the 
studies on the Church of Norway made by Harald Hegstad in the two 
books, Folkekirke og trosfellesskap [Folk Church and Community of Faith] 
and Kirke i forandring [Church in Transition]. The second example is the 
conflict between the Roman Catholic Church and the Basic Church Com-
munity Movement in Latin America as it manifested itself during the 
1980s through the books Ecclesiogenesis and Church: Charism and Power 
by Leonardo Boff, and also through two documents written by the Congre-
gation for the Doctrine of the Faith within the Roman Catholic Church: 
“Instruction on Certain Aspects of the ‘Theology of Liberation’” and “In-
struction on Christian Freedom and Liberation”. 
 
By describing three different Norwegian parishes, Hegstad shows that 
community between the folk Church [folkekirken] and the smaller commu-
nity of “believers” [trosfellesskap] is not without its problems. At the same 
time he suggests that in order to get a fair understanding of the Church, 
these two concepts should be understood as two sides of the same coin. He 
does, however, open up for the notion that it may be justified to consider 
parishes aiming at a more specific group of people.  
 
In Latin America, the situation and the problem can be described in a simi-
lar way. Community is a complicated matter. If the situation in Norway is 
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said to have to do with a folk Church problem, the problem in Latin Amer-
ica has to do with a situation based on social and economic difficulties. 
Boff is very much aware of the importance of community, but at the same 
time he is critical towards the church hierarchies and the close relationship 
between the Roman Catholic Church and the people in power in society. 
Hence, he would like to see Basic Church Communities as something that 
has the potential to change the Roman Catholic Church. The Congregation 
for the Doctrine of the Faith, on their part, criticizes the Basic Church 
Community Movement for trying to create a completely different church 
that has no links with the Roman Catholic Church’s organization, hierar-
chy and leadership. 
 
The two examples describe different aspects of the difficulty to try model-
ing an inclusive community. The Norwegian study shows that it is difficult 
to uphold unity within the parishes. The different groups within the par-
ishes generally seem to mainly nurture the fellowship with those within 
their own group in a way that thwarts the parishes’ mission to be open for 
everybody. In Latin America, the institutionalized Church and the Basic 
Church Community Movement both see the problems of having a divided 
community and they try different ways to safeguard the fellowship. At the 
same time as both groups try to keep the community together, however, 
they say that there exists in the other group certain features that must be 
changed if the community should stand a chance. In both cases, fellowship 
with those within one’s own group is nurtured at the expense of fellowship 
with those who are different. 
 
By using these two examples, I want to point to the fact that the dilemma 
facing Olaus-Petri and Södertälje-Tveta is by no means unique to them. A 
pluralistic community is often seen as an obstacle or a complication for 
parish fellowship; that which differentiates me from others, in the form of 
faith, views or convictions is seen as a hindrance for having fellowship. 
 
Is it possible to imagine a fellowship forming a more inclusive commu-
nity? Two examples are used to briefly indicate that it is indeed possible. 
Amartya Sen wrote the book Identity and Violence as a very clear contribu-
tion to the debate, and in opposition to Samuel Huntington’s notion that the 
world is facing ever greater clashes in the future between civilizations and 
religions. By contrast, Sen proposes a view where each individual has a 
great number of identities and where the most important identity differs 
over time and according to the situation at hand. We find differences not 
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only between groups and individuals but also within groups and individu-
als, and as groups and individuals we must learn to live with them. The 
other example comes from Carl Anders Säfström in his book Skillnadens 
pedagogik [A Pedagogy of Difference]. His problem refers to the teaching 
situation. He claims that this situation is often designed to aiming at the 
uniformity of people, taking uniformity as a pre-requisite for living with 
one another. Instead, Säfström proposes a teaching situation based on an 
ethical aspect, so that teaching aims at reaching the ability of living for one 
another, that is to say a community where differences and diversity are re-
spected and protected. The questions dealt with by both Sen and Säfström 
are related to my own question.  
 
In order to find a theological discussion regarding the concepts of commu-
nity and pluralism, I turn to Dietrich Bonhoeffer. 
 
Chapter 4. Community and Pluralism in the Theology of Dietrich Bon-
hoeffer 
 
In this chapter, I try to show that throughout the whole body of his writ-
ings, Bonhoeffer worked with issues regarding community and pluralism. 
This chapter gives a brief presentation of his life and his context and sec-
ondary sources’ interpretations of his writings as regards community and 
pluralism. Furthermore, in the chapter I analyse his own argumentation by 
studying in detail three of his works: the dissertation Sanctorum Com-
munio, the book Life Together, which describes the life at Finkenwalde, 
and Ethics, which was published posthumously.  
 
When drawing a picture of the life of Bonhoeffer, it becomes evident that 
his life and his works are intertwined.  The situation for theology and for 
the German Church is the starting point of his first works, where the clash 
between liberal theology and dialectical theology is at the centre. When the 
political situation in Germany started to change and become more accentu-
ated, Bonhoeffer’s works also started to change. The seminary at Finken-
walde inspired him to new approaches, as did Bonhoeffer’s involvement in 
the resistance movement. Though the written work took on a new form and 
in part dealt with new areas of investigation, they continued to revolve 
around the themes of church, community and pluralism. This becomes evi-
dent both through summarizing how secondary sources interpret Bonhoef-
fer’s most important works, and through a more thorough study of his own 
argumentation in three fundamental works. 
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Through the thesis Sanctorum Communio, Bonhoeffer lays the foundation 
for his later works by discussing the empirical church, based on a theologi-
cal point of view. The church is God’s revelation in social form, according 
to Bonhoeffer. In this community, people perform vicarious acts of atone-
ment for one another, just as Christ himself performed vicarious acts of 
atonement for mankind. At the same time as this is the mission, the church 
lives in the tension between sanctorum communion and peccatorum com-
munion, in other words, the goal is not possible to reach in its fullness. In 
Bonhoeffer’s latter works, his theology is expanded and it also changes, 
but the fundamental building blocks are still there, as is his desire to dem-
onstrate the concepts of community and pluralism as absolutely crucial for 
the church and for theology. In Life Together, he bases his writings on the 
practical experience gained at the Seminar in Finkenwalde, which means 
that his concepts and his examples come from empirical experience. How-
ever, he still deals with the same question as before: How can community 
and pluralism be viewed together from a parish perspective? When he 
writes Ethics, the situation is critical, in every respect. World War II is rag-
ing and he is working for the German Abwehr at the same time as he is 
working for the resistance movement. This time the issue at hand is not 
that the church must embrace pluralism; it is about the world being created 
and reconciled in its entirety. All of mankind must work together to create 
a better world. It is in this light that he deals with the issue of whether or 
not the murder of a tyrant can be justified. 
 
Throughout his entire life, Bonhoeffer tries to create a theological language 
that has the capacity to discuss church community in a way where the two 
concepts of community and pluralism must be seen together. 
 
Chapter 5. A Vision Suggested 
 
By calling the last chapter “A Vision Suggested”, I want to point to the fact 
that my intention is not to come up with a solution to the dilemma facing 
the parishes. Such an answer can only be formed in each specific situation 
at hand, by those involved in the situation and responsible for handling it. 
Instead, this chapter rather aims at pointing to possibilities. 
 
In the empirical study it was shown that the two parishes lacked a theo-
logical language that could be used to understand the problem of the diver-
gent mental figures. Of course there are theological languages in both par-
ishes, but those languages are mainly used to interpret and develop one’s 
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own mental figures. Community between people who are different and 
who think differently is at the very core of Bonhoeffer’s conceptual world. 
Is it then possible that Bonhoeffer’s theology could also spawn a language 
for pluralism in Olaus Petri and Södertälje-Tveta? 
 
If one makes a cursory comparison between my empirical study and the 
examples from Norway and Latin America, one discovers that there are 
traits in the mental figures that are also made visible in the examples – the 
similarities are given priority. When the community of difference is seen, it 
is often through the rhetoric or by people who are not in a position of 
power; they are the underdogs or speak from a weak position. 
 
Being communities that have difficulties in dealing with pluralism, the 
consequences for Olaus Petri and Södertälje-Tveta is that in both parishes 
there exist phenomena which might over time possibly develop into para-
lyzing crises. In what way could the theology of Bonhoeffer contribute, so 
that such paralyzing crises need not arise? 
 
In my opinion, Bonhoeffer’s theology could point to the importance of let-
ting the practical thinking develop in relation to reality; in other words, 
both parishes must see and admit the dilemma as being a real dilemma. 
Furthermore, Bonhoeffer points to the fact that the Christian church must 
strive for community with otherness. The parishes will not succeed, but if 
they stop striving for it, they can no longer call themselves Christian par-
ishes. What is fundamental to the parish fellowship is that it must be un-
derstood as a community, not by those who think alike or are alike, but by 
people who have been redeemed and called to faith. It is fellowship be-
tween people who have spiritual love, that is to say, it is a non-demanding 
fellowship. If God has said “yes” to someone, I do not have the right to try 
to conform him or her to fit into “my” environment. 
 
In both Olaus Petri and Södertälje-Tveta, differences seem to be seen as 
rendering the churches more paralyzed or making them more vapid or 
bland, and hence people choose communities that are similar to one an-
other. When they interpret their missions as parishes thus, the talk in the 
Church Order about the parish’s responsibility for everybody is lost, at 
least to some extent. At the same time, though, the parishes follow a 
‘trend’ within the Church of Sweden today, which is to reflect around how 
to build a strong community in the parish. Making such a choice the par-
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ishes have to pay a price, namely that one does not give much room for 
otherness. 
 
For Bonhoeffer, this choice does not stand above reproach. He uses the 
concept ‘responsible action’, which is described most clearly in Ethics. I 
propose that this concept could be used in relation to the different parishes’ 
situation. Every individual must act responsibly in any given situation. He 
or she cannot act only on ideological grounds or based on a specific notion 
of what the church is. Neither is it possible to claim that a specific program 
is the will of God. Decisions must be made based on every possible angle 
of approach, but as one cannot be sure that they are the right decisions, 
those who take them must be ready to face God’s punishment. Those who 
are facing such decision-making in the different parishes have to form re-
sponsible action as regards community and pluralism in their situations. 
What is essential is that they, when they try to act responsibly, do not be-
lieve the parish to be homogenous, see the pluralism and do not close their 
eyes to those who are left out when making specific decisions.  
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