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1. Inledning 

1.1Bakgrund

Anledningen till att jag valt att skriva om den Svenska folkkyrkan i mitt arbete är att 

”folkkyrkobegreppet” återigen har blivit aktuellt genom kyrkans förändrade relation med 

staten från och med 1 januari, 2000. ”Från statskyrka till fri folkkyrka” är ett projekt som 

under senare år har drivits av det svenska Vetenskapsrådet. Jag kom i kontakt med projektets 

rapportserie under mina studier i diakonivetenskap vid Uppsala universitet läsåret 06/07. Då 

var begreppet ”folkkyrka” helt nytt för mig och jag använde begreppet mycket onyanserat och 

generaliserande när jag talade om Svenska kyrkan genom tiderna. Det var först under kursen 

Kristen trosåskådning ( vt 09 vid Linköpings universitet)  som jag förstod vilken avgörande 

roll folkkyrkobegreppet spelade redan i början av 1900-talet när man, med en ny teologisk 

reflektion, hänvisade till den kyrka som vi även idag kallar den Svenska folkkyrkan. 

Utgångspunkten i mitt arbete är att även om det svenska folkkyrkobegreppet fortfarande i 

allra högsta grad är aktuellt så är det inte lika självklart att innebörden av vad vi avser vara 

den svenska folkkyrkan är teologiskt densamma idag som vad den var under 1900-talets 

början. Det var den upptäckten jag gjorde under nämnda studier i Kristen trosåskådning och 

det är den teologiska skillnaden i två olika folkkyrkobegrepp som jag här försöker att 

presentera och jämföra i mitt arbete. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är att presentera och jämföra synen på församling, gudstjänst och 

pastoralt ansvar i två olika folkkyrkobegrepp, Einar Billings nådemedelsinstitution samt 

dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn. Genom att jämföra de två, ovan nämnda, 

folkkyrkosynerna vill jag svara på frågan om delar av, och i såfall på vilket sätt, Billings 

teologiska tankar kring den Svenska folkkyrkan är aktuella även idag

1.3 Metod

Denna C-uppsats utgår från litteraturstudier. Metoden är deskriptiv och komparativ, vilket i 

detta fall menas att jag beskriver och redovisar information jag funnit i mina litteraturstudier 

rörande mina valda folkkyrkobegrepp. Genom att först läsa igenom vald litteratur och därpå 

välja ut vilket material som är relevant för de studieområden jag valt i mitt arbete, församling, 

gudstjänst och pastoralt ansvar, har jag haft en möjlighet att på ett överskådligt sätt kunna 
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begränsa den annars omfattande litteraturen. Detta har även bidragit till att en jämförelse 

lättare blivit genomförbar. Billings tankar kring församling, gudstjänst och pastoralt ansvar 

har blivit synliga i vald litteratur och så även inställningar av representanter för dagens 

tjänsteinriktade folkkyrkas. Målsättningen har varit att svaret på min inledande fråga skulle 

framkomma under arbetets gång.

Arbetets upplägg:

Under andra avdelningen presenterar jag i stora drag de två folkkyrkobegrepp som ingår i mitt 

arbete. Efter en kort historisk överblick (2.1.1) av den samhällssituation som rådde i Sverige 

kring sekelskiftet och som följaktligen var det sociala och religiösa klimat som Billing levde 

och verkade i , redogör jag under 2.1.2,  för Einar Billing och hans folkkyrkotankar.

Därefter, under 2.2, presenteras dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn. Här beskriver jag i stora 

drag hur situationen ser ut för Svenska kyrkan i dagens Sverige och hur det påverkar synen på 

folkkyrkans kallelse och funktion. Särskild hänsyn tas till Thomas Ekstrand och Sven 

Thidevalls litteratur i ämnet. Under avdelning 3. Två folkkyrkosyner jämförs och diskuteras, 

för jag samman de två folkkyrkbegreppens syn på församling, gudstjänst samt pastoralt ansvar 

med målsättningen att eventuella likheter och skillnader blir synliggjorda. 

Slutligen gör jag en sammanfattning av mitt arbete och presenterar resultatet av mina studier. 

Min inledande fråga kommer att besvaras och jag kommer också att ge några korta personliga 

kommentarer.                                  

1.4 Forskningsläge och material 

             

De böcker som jag valt för att få en inblick i Einar Billings folkyrkotankar, där kyrkan avses 

vara en nådemedelsinstitution, har dels varit litteratur skriven av Billing själv såsom , 

Den Svenska folkkyrkan, Herdabref till prästerskapet i Västerås stift samt I  

Katekesundervisningens tjänst. Billings egna böcker och texter har varit väldigt värdefulla i 

mitt arbete då det är av yttersta vikt att ”höra” Billings egna ord om sina teologiska tankar 

kring folkkyrkan som nådemedelsinstitution. Särskilt har hans bok Den Svenska folkkyrkan 

varit central. Den har hjälpt mig att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna förstå det som 

var grundläggande för Billings folkkyrkosyn.

Exempel på författare som skrivit om Billing och vars böcker jag använt i mitt arbete är bland 

annat Gösta Wrede, Gustaf Wingren samt Thomas Ekstrand.  Gösta Wredes böcker om 
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Billing, exempelvis Kyrkosynen i Einar Billings teologi och Folkkyrkan i framtiden, har varit 

till ovärderlig hjälp i mitt arbete. Som en av Sveriges största Billingkännare har Wrede 

inspirerat mig att söka mig till primärkällorna men också ytterligare förklarat och presenterat 

Billings teologiska tankar på ett sammanfattande och lättillgängligt sätt.

 Motiveringen till att benämna Billings folkkyrkotankar i termen ”Folkkyrkan som 

nådemedelsinstitution” hämtar jag från Ekstrand som menar, att även om Billing själv ”givit 

sin folkkyrkotanke benämningen, den religiöst motiverade folkkyrkan”, så framträder Billings 

specifika syn på folkkyrkan tydligare i benämningen som nådemedelsinstitution, då alla 

teologer, analyserade av Ekstrand i hans bok Folkkyrkans gränser, (kapitel 3, Folkkyrkan i 

svensk teologi) menar att religiösa motiv är grundläggande just för deras teologiska tankar 

kring folkkyrkan.1

Huvuddelen av de böcker jag valt rörande dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn ingår i 

projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka- en religionssociologisk, tjänsteteoretisk och 

teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000”.2 

Projektet har drivits av det svenska Vetenskapsrådet. I tretton självständiga delstudier har de 

religiöst och sociala förändringarna i Sverige studerats. Resultaten har redovisats i en 

rapportserie som getts ut i bokform.3

Inom ramen för relativt självständiga delstudier har kyrka-stat projektet behandlat frågor 

som bildar bakgrund till och sammanhänger med den religiösa och sociala förändring 

som markeras med avregleringen av den institutionella religionen i Sverige år 2000. 

Fjorton forskare från olika vetenskapsområden och universitet har varit knutna till 

projektet.4

Här följer några exempel på böcker som ingår i rapportserien och som jag använt mig av i 

mitt arbete.

Thomas Ekstrands bok Folkkyrkans gränser:

1 Ekstrand,2002, s.98
2 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.7
3 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson, 2004.information hämtad från bokens baksida
4 Bäckström, Edgard Beckman, Pettersson,2004, s.7
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I denna studie analyseras Svenska kyrkans teologiska identitet som folkkyrka. I centrum 

för undersökningen står de statliga utredningar som sedan 1950-talets mitt genomförts för 

att förbereda en relationsförändring mellan Svenska kyrkan och staten.5

Eva Jeppsson Grassmans bok , Socialt arbete i församlingens hägn:

Boken handlar om det sociala arbete som Svenska kyrkan och andra samfund bedriver. 

Det som avses är verksamheter och insatser som, i enlighet med den terminologi som 

vunnit gehör under 1990-talet, kan betecknas som frivilligt socialt arbete.6

Boken som avslutar projektet kyrka-stat är Anders Bäckström, Ninna Edgardh Beckman, Per 

Petterssons bok, Religiös förändring i norra Europa. Här ”vidareutvecklas kyrka-stat 

projektets resultat och relateras till den aktuella teoretiska diskussionen om religionens roll i 

det senmoderna samhället.”7

Jag har som utgångsläge tagit fasta på hur Ekstrand har beskrivit den tjänsteinriktade 

folkkyrkotanken utifrån Per Petterssons tankar i boken Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. 8 

Själva termen ”en tjänsteinriktad folkkyrkosyn” är även den hämtad från Ekstrands bok 

Folkkyrkans gränser.9

 Under mitt arbetes gång visade det sig ganska snart att Sven Thidevall skulle bli en av mina 

främsta ledsagare till att förstå den Svenska folkkyrkan av idag. Hans böcker 

Församlingsinstruktionerna berättar samt När kartan inte längre stämmer har haft ett stort 

inflytande på vad jag skrivit rörande dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn. Båda Thidevalls 

böcker ingår i skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska föreningen och ger en tydlig bild 

av dagens tjänsteinriktade folkkyrka.

5 Ekstrand,2002, se bokens baksida
6 Jeppsson Grassman,2001, s.13
7 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.7
8 Ekstrand,2002, s.93
9 Ekstrand,2002, s.93-94
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1.5 Avgränsningar

Den demokratiskt valda folkkyrkan10 som växte fram under 1900-talet har helt lämnats 

utanför mitt arbete då avsikten inte är att göra en historisk redogörelse för folkkyrkans 

utveckling under 1900-talet utan att presentera och jämföra två specifika folkkyrkosyner, 

Billings folkkyrka som nådemedelsinstitution samt dagens tjänsteinriktade folkyrkosyn.

2. Två folkkyrkosyner presenteras

2.1.1  Inledning

Kring sekelskiftet 1900 bodde det cirka 5 miljoner människor i Sverige. Större delen av dessa, 

cirka 4 miljoner, bodde på landsbygden.11Förhållandet mellan staten och kyrkan på denna tid 

var så nära sammantvinnat att det för oss idag kan vara svårt att förstå. ”Kyrka och stat, 

respektive församling och kommun var en total enhet” 12Runt sekelskiftet när människor 

började flytta från landsbygden in till städerna för att arbeta vid fabrikerna (eller som 

tjänstefolk) bidrog det till att Svenska kyrkan med sin medeltida församlingsstruktur stod 

inför nya utmaningar. 13  Från att de flesta människor levt på landsbygden, omgivna av sitt 

sociala skyddsnät, brukande jorden och med en syn på sitt församlingsmedlemskap i den 

lokala socken kyrkan som självklar och naturlig, splittrades nu familjerna och många 

upplevde vad som kallas ”familjens funktionsförlust”14. Ur detta formades tankarna kring det 

svenska ”folkhemmet”.

Det svenska samhället skulle för medborgaren fungera som en ersättning för den familj och 

släktbaserade välfärden och erbjuda ”nya sociala skyddsnät”. 15 Här kan till exempel nämnas 

att fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen, båda grundade i slutet av 1800-talet, växte fram 

under industrialiseringen som ett svar på de sociala problem och frågor som uppstod under 

Sveriges förändring från jordbrukssamhälle.16 Som en motsvarighet till folkhemstanken 

“utvecklades ett teologiskt kollektivistiskt folkkyrkotänkande”. Tanken var att kyrkan, som 

10 Se vidare Brohed,2005, s.216-226
11 Brohed,2005, s.10
12 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson, 2004, s.23
13 Brohed, 2005, s.10
14uttrycket hämtat från  W.F Ogburn The Changing Family i M.Andersson (red) The Sociology of the Family 
1938/1982
15 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.27 
16 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.27
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skulle vara rikstäckande, skulle finnas ”tillgänglig för alla överallt i landet” precis som den 

offentliga förvaltningen omfattade allt och alla i Sveriges avlånga land. Kyrkan skulle på så 

sätt fortsätta att vara en naturlig del av samhället och ”reellt delaktig i det pågående 

folkhemsbygget”17Nu blev det inte riktigt som man från kyrkans håll hade tänkt sig. Istället 

för att låta Svenska kyrkan få mer organisatorisk frihet så bestämde riksdagen att reformera 

”kyrkans organisation enligt den statliga förvaltningsmodellen”. 1930 års 

Församlingsstyrelselag befäste kyrkans roll som en del av den offentliga förvaltningen.18

Kyrkan benämndes sällan som folkkyrka innan 1900-talet. Istället hänvisade man till 

”statskyrkan” när man talade om den kyrka som i Sverige omfattade större delen av 

medborgarna. Folkkyrkotankarna växte fram som svar på svidande kritik riktad mot 

statskyrkan i början av seklet. Kritik som bidrog till att den våg av sekularisering som pågått 

under 1800-talets senare år även följde med in i det nya århundradet. Kyrkan anklagades 

bland annat av naturalistiska författare för att vara världsfrånvänd och idka dubbelmoral. 

Politiskt radikala skribenter tog upp kampen mot ”altaret, tronen och penningpåsen” och i 

bräschen för individens rättighet till att praktisera privatkristendom friställd från kyrkans 

inflytande gick landets liberala förespråkare.

Vidare höjdes röster som ifrågasatte sanningshalten i Bibelns berättelser om under och tecken. 

Man menade att detta stred mot allt vad förnuft och naturens lagar stod för. Man ifrågasatte 

därför hela sanningshalten i den kristna läran.  ”Kyrkans förkunnelse sades därför vara falsk 

och onyttig.” 19Även från teologin själv kom kritik som riktade sig mot det faktum att Bibeln 

inte höll som historiskt riktig. Problemet var att det framkommit vetenskaplig fakta som 

bevisade att många av Bibelns tidsangivelser inte stämde och att även bibliska händelser och 

andra sakfrågor med god anledning kunde ifrågasättas. ”Källskrifternas förhållande till 

varandra omvärderades och dess historiska tillförlitlighet diskuterades”.20 

17 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.29
18 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.29 primärkälla: 1930 års församlingsstyrelselag
19 Wrede, 1992, s.13
20 Wrede, 1992, s.13
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2.1.2 Einar Billing och hans folkkyrkoteologi

Einar Billing var född 1871 och dog 1939. Han var professor i teologi vid Uppsala universitet 

och blev 1920 biskop för Västerås stift.21 Även Billing ”drabbades” av den historisk-kritiska 

bibelforskningen och skriver om sin personliga upplevelse: 

Aldrig glömmer jag den vånda, i hvilken dess studium bragde mig. Det var som en 

jordbäfning: allt tycktes störta samman under ens fötter.22

 

Men istället för att låta sig nedslås tog Billing sig an uppgiften att försöka finna hållbara svar 

mot kritiken riktad mot kyrkan. Billing var verksam som forskare under 20 år. Hans 

ämnesval, Bibeln och Luther, får enligt Wingren ”leverera tematiken i hans 

produktion”23Inom den skandinaviska Lutherforskningen kan Billing ses som en pionjär. 

Billing ”flyttade ut” Luther ur den ”lutherska konfessionens slutna cirkel” och lät honom på 

så sätt komma tilltals även i andra sammanhang än just som lutherdomens grundare.24 Det 

unika med Billings Lutherforskning var att han fokuserade på Luthers bibeltolkning vilket 

medförde att han, som Wingren uttrycker det, flyttar ”Luther till en punkt där han fungerar 

universellt”.25 Frågor kring bibelutläggning diskuteras av alla kristna kyrkosamfund och där, i 

det samtalet, visade Billing att Luther har en naturlig plats.26

Billing fokuserade mycket av sin bibelforskning kring människans oförmåga att se Guds 

handlingar genom historien. Genom att sammankoppla Guds handlande med Israels folk, hans 

egendomsfolk, i GT med Kristus gärningar i NT formar Billing en bibelsyn där Guds 

handlingar då och nu, genom historien, blir en bild av hur Gud, även idag, leder sitt folk. 

Wingren skriver:

Det för Jesus nya blir utkorelsens tillämpning på den enskilde. Vad Gud i befrielsen ur 

Egypten gav sitt egendomsfolk, det ger han genom Kristi gärning åt individen, exodus 

genom förlåtelse.27 

21 Brohed, 2005, s.26
22 Billing, 1920, s.34
23 Wingren, 1968, s.18
24 Wingren, 1968, s.20
25 Wingren, 1968, s.21
26 Wingren, 1968, s.21
27 Wingren, 1968, s.19
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Genom att studera Bibeln tyckte sig Billing se ett sammanhang mellan Gud och hans 

skapelse, människorna. Det handlade, för Billing, om dynamik och kontinuitet. Guds kraft 

verkar med dynamik i världen, i det som händer här och nu. Men Billing ansåg sig också 

kunna se att Guds kraft varit verksam genom hela den mänskliga historien. Till detta kan 

också spåras en klar kontinuitet i människors andliga liv genom tiderna. Guds dynamik och 

människans ständiga sökande efter hans ansikte - allt speglas genom kyrkan! För Billing blev 

detta ett teologiskt ”genombrott” och lade grunden för en ny kyrkosyn, ”Folkkyrkan”. Genom 

detta sätt att tänka blev frågorna kring Bibeln och dess bokstavliga trovärdighet irrelevant. 

Wrede skriver:

 För frågorna om Bibeln betydde denna syn, att dess sanning och auktoritet hade sin 

grund i budskapet om Guds handlande och inte främst i de bokstäver, ord, källskrifter, 

översättningar, som vittnar om detta budskap.28

 

När Billing format ramverket kring den svenska folkkyrkan höjdes ännu en kritisk röst som 

gick till angrepp mot bilden av kyrkan bestående av geografiska gränser. Svenska 

Missionsförbundets ledare P.P. Waldenström gjorde sin åsikt allmänt känd då han på 1908 års 

kyrkomöte påpekande ”det egendomliga i att en kyrka hade sina gränser i öster mot Bottniska 

viken och Östersjön och i väster mot Kattegatt och Norge”. En kyrka, menade Waldenström, 

skulle bestå av avgjort kristna medlemmar och att geografiska gränser som inkluderade ”allt 

och alla” skulle vara grundläggande för församlingstillhörighet ansåg han inte vara bibliskt.29 

Billing, menade annorlunda. Han tog sitt avstamp i både sin bibelkunskap och i 

Lutherforskningen och menade sig ha ”en biblisk motivering för folkkyrkan”. Istället för att 

se relationen socken och församling som förlegad såg Billing möjligheter och utmaningar.30 

 
Man kan säga att ”Billing driver den religiöst motiverade folkkyrkotanken och avgränsar 

denna från den frikyrkliga kongregationalistiska samfundstanken”.31 Naturligtvis är det så, 

menade Billing, att Svenska kyrkans uppgift är att erbjuda ”syndernas förlåtelse till Sveriges 

folk” därav kommer vikten att alla inkluderas. Grundläggande blir därför att de som bor inom 

socknens gränser erbjuds Guds nåd, oavsett personlig tro eller otro.32 

28 Wrede, 1992, s.14 hänvisning till Wrede,1966, s.145
29 Wrede, 1992, s.14-15 hänvisning till Billing,1963, s.26
30 Brohed,2005, s.26-27
31 Tergel,1973, s.580
32 Brohed,2005, s.27
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Billing skriver: ”… så kan aldrig, hur det än eljest må gå, Sveriges kyrka komma ifrån 

ansvaret för hela Sveriges folk”.33Kyrkobyggnaden med dess klämtande klockor får således en 

symbolisk roll enligt Billing. Dess klang hörs över hela bygden som en ständig påminnelse till 

människorna att de alla är kallade av Gud. 

Billing menade, till motsats mot frikyrkan, att en kyrka ”som reser krav på personlig 

trosavgörelse som villkor för samfundstillhörighet leder till en exklusivitet som hindrar den 

förekommande nådens universalitet”34 Den tydligaste bilden av den förekommande nåden 

finns, enligt Billing, att ses i barndopet. Det lilla barnet kan ju inte själv välja eller säga att det 

tror utan tron ges genom dopet som ett erbjudande, en gåva. Senare i livet, när barnet blivit 

större, kan det av fri vilja ta emot gåvan/erbjudandet genom att han/hon får en personlig tro. 

På så vis har ju nåden varit förekommande och funnits där utan att människan själv kunnat 

förtjäna den. Med detta som utgångspunkt menade Billing att folkkyrkans födelse skulle 

kunna dateras till  ”det tillfälle, då första gången ett barn döptes i en kristen familj”35

När man talar om Billings folkkyrkotankar skall man ha i åtanke att en distinktion ”kan göras 

mellan folkkyrkan som funktion och såsom organisation”.36  Billing utgick själv oftast från att 

kyrkans funktion, vilket för Billing avsåg predikandet av Ordet samt förvaltandet av 

sakramenten. Som följd av kyrkans funktion kom sedan organisationen, det vill säga 

medlemsomfattningen. Viktigt är här att notera att Billings folkkyrkotanke utgick från en viss 

teologisk ordning ”först ordets förkunnelse- sedan de troendes gemenskap”. Ordet (predikan) 

uppfattas av den enskilde individen genom dennes tro ”men ordet påverkas eller formas inte 

innehållsmässigt av enskilda människors trosuppfattning”. 37 Billing menar att ”ej 

människorna utan Gud är kyrkans översta ´subjekt´, kyrkan hans verktyg, människorna i 

första hand ´objekt´, föremål för hans nåd”.38 Men även om gemenskapen mellan 

församlingsborna har en underordnad relevans i gudstjänsten så har 

församlingsmedlemmarnas gemenskap en viktig funktion, enligt Billing, beträffande 

utformning och innebörd i människornas vardag. 

33 Billing,1963, s.25
34Tergel,1973, s.580
35 Billing,1963, s.111
36 Wrede,1966, s.146
37 Wrede,1966, s.148 hänvisning till Billing ,1943, s.139
38 Billing,1963, s.53
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Som inspirationskälla använder sig Billing här av A. Schlatters teorier. Schlatter menade att 

all församlingsgemenskap hänger ihop och det ena får inte utesluta det andra. Här får 

gudstjänstens ”gemenskap” en betydelse men endast som en del av en större helhet. 

Församlingens medlemmar bor och arbetar inom församlingens geografiska gränser och är på 

så sätt sammanvävda med varandra på mer än ett sätt. Detta ligger även till grund för den 

gemenskap man sedan även ingår i som församlingsmedlem. Men gemenskapen har sitt 

ursprung, inte i gudstjänsten, utan i det liv som människorna lever i stort.39 Billing själv 

skriver:

 Med tusen trådar äro de därom (teritorialförsamlingen) boende sammanknutna med 

varandra: gemensamma intressen, gemensamma glädje och sorgeämnen, gemensamma 

arbetsuppgifter, gemensamma frestelser, gemensam skuld…40

Vidare menar Billing, med stöd av Schlatters teorier, att en gemenskap som inte innefattar 

livets alla sidor blir en gemenskap som inte är fullständig. Hänvisningen i detta uttalande är 

klart hänvisande till den gemenskap som uppkommer ibland människor som lever och verkar 

tillsammans på en ort under årens gång. Utan den här sortens vardagsgemenskap skulle även 

församlingens gemenskap fallera.” Det religiösa livet kan ej, så kunna vi då uttrycka regeln, 

isoleras från det naturliga livets former utan att båda taga skada därav.” 41

Det som gör territorialförsamlingen till en Guds församling, är enligt Billing, ”Guds 

universella, oförtjänta och förekommande nåd”.42  Följaktligen blir kyrkans huvudsyfte att 

vara ett ”verktyg för Guds nåd”. Prästens roll blir här mycket viktig.43 Det är prästen som 

ombesörjer att församlingsborna erbjuds evangeliet. Detta sker i första hand genom att prästen 

förkunnar Ordet, ber för sina församlingsbor samt erbjuder själavård. Billings folkkyrkosyn 

har ett klart ”uppifrånperspektiv”. Brohed skriver: ”via prästämbetet förs evangeliet och 

sakramenten ut till församlingsmedlemmarna”.44  Prästen hade pastoralt ansvar för alla 

människor inom sin territorialförsamlings gränser och där hans geografiska område slutade,

39 Billing,1963, s.57
40 Billing,1963, s.59
41 Billing,1963, s.58
42 Wrede,1966, s.199
43 Billing,1963, s.53
44 Brohed,2005, s.28-29
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 där tog en av hans kollegor över ansvaret för angränsande församlingsområde.45 Billing 

skriver:

Här går nu , om vi uppsöka den i verkligheten , sockengränsen fram över berg och dal, 

genom åkrar och skogar, och där, säger kyrkan till den enskilde prästen, ligger din 

församling; de människor som bo inom denna gräns, de utgör din församling.46 

När man på Billings tid talade i termer som folkomfattning menade man att rent generellt 

inkluderades alla svenska medborgare i kyrkans medlemskap med förutsättning at de inte 

självmant begärt och beviljats utträde. Det innebar i praktiken att till Svenska kyrkans 

församling räknades i stort sett hela svenska folket. Att individen skulle ha full frihet till 

utträde var ingen självklarhet, men Billing själv ansåg det som en nödvändighet och arbetade 

aktivt för att ett medlemskap baserat på fri vilja skulle vara rådande inom Svenska kyrkan.

Var Billing stod i frågan visade sig tydligt då han var en av de drivande krafterna bakom den 

så kallade ”biskopsmotionen”, som skrevs i anslutning till kyrkomötet 1929.47Här ser vi klart 

och tydligt att folktillhörighet och medlemskap i Svenska kyrkan inte är naturligt 

sammanfallande för Billing. Vill den enskilde individen inte tillhöra kyrkan menade Billing 

att det är en nödvändighet att han/hon har full frihet att på egen begäran utträda.48

Jag är på grund av vad jag här yttrat fullt övertygad därom, att utträdena i följd av den 

nya lagen, när den kommer till, vare sig de bliva färre eller fler, komma att oändligt 

övervägas av en förstärkning av medvetandet om att kyrkan är ett organ för Guds 

universella och förekommandenåd, är ett rent religiöst samfund och icke har någonting 

annat än detta att utgå ifrån i fråga om sin organisation. Detta kommer enligt min 

absoluta övertygelse att både i församlingarna och hos prästerna medföra en sådan ökad 

religiös spännkraft, att detta under alla omständigheter kommer att vida överväga.49

Billing stöder sitt ställningstagande på den, enligt honom, för kyrkan grundläggande tanken 

om Svenska kyrkan som bekännelsekyrka. Men en bekännelsekyrka där bekännelsen inte 

ligger till grund för den enskilda människans medlemskap utan där det istället är kyrkans 

bekännelse som står i fokus. I 1929 års biskopsmotion kan läsas angående folkkyrkans roll

45Thidevall, 2005, s.182-183 med hänvisning till Billing, 1963, s.16-17
46 Billing,1963, s.12
47 Wrede,1966, s.43
48 Billing, 1963, s.15
49 Billing,1963, s.125-126
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 som bekännelsekyrka att den är ”en omedelbar konsekvens av det innersta centrum i dess 

bekännelse: bekännelsen till Guds oförtjänta, universella och förekommande 

nåd”.50Bekännelsen blir således, enligt Billing, en kyrkans bekännelse, kyrkans medlemmar 

skall sedan själva kunna ta ställning till bekännelsen. Människor kan se olika på bekännelsen 

men kyrkans uppgift är att ge möjlighet för individen att i egen takt och med fri vilja få insikt 

om och utveckla sin personliga tro. Målsättningen är att församlingsmedlemmen sedan 

förhoppningsvis väljer att instämma i kyrkans bekännelse. Under tiden lämnar bekännelsen 

utrymme för medlemmarnas högst personliga växt i den kristna tron.51

När Billing använde sig av begreppet ”församling” var det i huvudsak tre olika 

församlingsformer som han hänvisade till. Territorialförsamlingen52, alternativt 

lokalförsamlingen, som för Billing var ”en folkkyrka i smått”. Vidare talade han om ”de 

troendes samfund”,53 samt ”trossammanslutning”54. Av dessa tre församlingsformer var den 

sistnämnda ”trossammanslutning” inte förenlig med folkkyrkan. Församlingen som 

trossammanslutning, menade Billing, tillhör den församlingsbild som praktiseras inom 

frikyrkorna och har ringa gemensamt med en rikstäckande folkkyrkotanke. Skillnaden mellan 

territorialförsamlingen och de troendes samfund, menade Billing, var skillnaden mellan en 

församlingssyn baserad på alla de människor som bor inom territoriets geografiska gränser 

och som i och med detta även (på Billings tid) kunde förutsägas vara medlemmar i 

lokalförsamlingen och de som ansågs tillhöra de troendes samfund var de medlemmar vars 

trosövertygelse gör att de tillhör församlingen. Dessa troende kristnas församling ingår 

således i territorialförsamlingen men alla medlemmar i den geografiska, lokala församlingen 

kan inte självklart tillskrivas en kristen tro.

Billing är mycket fast i sin övertygelse att det som gör den svenska folkkyrkan till en 

”religiöst motiverad folkkyrka” är just den förekommande nåden men av yttersta vikt är också 

”frihetsprincipen”. Billing skriver: ”Kyrkans religiösa uppgift kräver enligt min mening längs 

hela linjen en konsekvent genomförd frihetsprincip”.55  Tanken är att när den vuxna 

människan, av fri vilja, väljer att stå kvar som medlem i folkkyrkan skall det också kunna 

förutsättas att han/hon känner till kyrkans kristna lära och bekännelse och har gjort ett aktivt 

50Wrede, 1966, s.183 med hänvisning till Bihang till Allmänna kyrkomötets protokoll 1929, motion nr.1, s.2f
51 Wrede,1966, s.183
52 Billing,1963, s.60
53 Billing,1912, s.14 se även Billing,1963, s.19
54 Billing,1912, s.54 
55 Billing,1963, s.121
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val att tillhöra församlingen. Men… ”Kyrkan ställer inte krav som villkor för medlemskap, ty 

det är i praktiken omöjligt att kontrollera människors bevekelsegrunder”.56 

Här klarnar bilden av Billings teologiska konflikt med frikyrkorna. Där menade man att 

förutsättningen för medlemskap, för att kunna kalla sig en Kristi kyrka, var att människorna i 

församlingen enskilt var avgjort troende på den kristna trosläran. Billing menade istället att 

det handlade om var man lägger fokus när man talar om församlingen.57”På människor som 

tillhör den eller på Guds ord verkande”.  Skulle vi lägga fokus på den enskilde 

församlingsmedlemmens personliga tro så skulle det, även för Billing stå klart att många…

         ej äro verkliga medlemmar af Kristi kyrka i den meningen kunna vi således ej säga, att 

folkkyrkan är en Kristi församling. Men tänker vi på hvad Gud gjort och gör då må vi 

väl tacksamt kalla den en Hans kyrka.58 

Däremot fanns, enligt Billing, en nära samhörighet mellan den territoriala, geografiska 

lokalförsamling och de som ingår i den men som också kan sägas tillhöra ”de troendes 

samfund”. Billing använder sig av bilden av olika cirklar i ett försök att enkelt och 

överskådligt förklara sina tankebanor. Han talar om de olika ”koncentriska kretsar”59 som 

ringar in församlingskärnan. Yttersta ringen innesluter alla folkbokförda medlemmar som 

genom detta tillhör lokalförsamlingen. Näst kommer cirkeln med de döpta, vidare 

konfirmandförsamlingen, den gudstjänstfirande församlingen samt nattvardsförsamlingen. 

Närmast centrum är cirkeln av de församlingsmedlemmar som aktivt söker personlig 

själavård. Här kan kanske tyckas att Billing ger ett system för att klargöra vilka medlemmar 

som utgör församlingens ”kärna” men så tycks inte vara fallet. Billings beskrivningar av de 

olika cirklarna ”vänder nämligen vid den innersta kretsen för att åter söka sig till den 

yttersta”.60 Wrede sammanfattar Billings tankar genom orden: ”En gammal folkkyrkoprästs 

förbön gäller alla inom församlingen, närmare bestämt den församling, vars omfattning anges 

av dess geografiska gränser”.61 Alla inkluderas, ingen lämnas utanför.

56 Wrede,1966, s.179
57 Wrede,1966, s.195
58Wrede,1966, s.195 med hänvisning till Billing,1912, s.52 
59 Billing,1963, s.16 
60 Wrede,1966, s.196
61 Wrede,1966, s.196
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2.1.3 Sammanfattning

Billings folkkyrka är en kyrka med tydlig fokusering på ”den erbjudna snarare än den 

mottagna nåden”. Kyrkans uppdrag blir således att nå ut till alla människor inom, i detta fall, 

Sveriges gränser, med budskapet om Guds nåd och syndernas förlåtelse.62 Av yttersta vikt blir 

därför, i denna kyrkosyn, nådemedelsdistributionen samt det prästerskap som inom kyrkan 

verkar för att människor skall kunna ta del av Ordet och sakramenten. Människorna, som 

mottagare, blir ”objekt för den kyrkliga institutionens handlande”.63 

2.2 Dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn

2.2.1 Inledning

År 1951 är en milstolpe i Svenska kyrkans historia. Då antogs en ny religionsfrihetslag som 

innebar att det från och med nu var möjligt för var och en att utan motivering eller prövning 

fritt utträda ur Svenska kyrkan.64  Detta påverkade naturligtvis också kyrkans antagande om 

att alla inom territorialförsamlingens gränser, med ytterst få undantag, också ingick i 

lokalförsamlingens medlemsregister. Avsikten med den nya religionsfrihetslagen var att man 

ville stärka och garantera att Svenska kyrkan skulle fortsätta att vara ett trossamfund.65  

Utan möjlighet för den enskilde människan till fritt utträde, och därmed också ett medvetet val 

att förbli medlem, befarade man att kyrkans roll som trossamfund inte skulle vara bestående.

Men att tala om en folkkyrka där kyrkan inte har någon relation till folket ter sig meningslöst 

då det centrala i benämningen ”folkkyrka” trots allt måste vara att det är en kyrka som har en 

positiv relation till landets medborgare. Ser man på folkkyrkobegreppet ur detta perspektiv, 

som en kyrka med ”positiv relation till folkets flertal” blir det av yttersta vikt att klargöra om 

kyrkans roll i det nutida svenska samhället och ibland dagens medborgare har en sådan roll att 

den kan benämnas folkkyrka.66   Ett populärt sätt att hänvisa till dagens folkkyrka och dess 

församling är att hänvisa till att ”alla” är välkomna. Problemet med just detta ”alla” är att det 

inte speglar en sann bild av verkligheten. Man får lätt en uppfattning att alla samhällets

62 Ekstrand,2002, s.100
63 Ekström,2002, s.99
64 Ekstrand,2002, s.29
65 Ekstrand,2002, s.28
66 Ekstrand,2002, s.112
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 invånare på ett eller annat sätt söker sig till kyrkan. Visserligen är nog alla välkomna (oavsett 

om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte) men långt ifrån alla församlingsbor vill 

aktivt ingå i kyrkans lokalförsamling. Samtidigt är inte alla boende inom lokalförsamlingens 

gränser självklart medlemmar i Svenska kyrkan. Thidevall skriver: ”Tiden när församlingen 

fick välkomna alla sina församlingsbor är förbi”.67

Att studera kvantitativa data kan vara ett sätt att få en bild av hur Svenska kyrkans relation till 

svenska folket ser ut idag och på vilka grunder man kan kalla sig för folkkyrka.68 

Enligt information från Svenska kyrkans hemsida sammanställt för år 2008 kunde följande 

statistik noteras rörande relationen mellan Svenska kyrkan och dess församlingsmedlemmar.

År 2008

- Var 72.9 procent av den svenska befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.

- Döptes 59 procent av alla nyfödda

- Deltog 34 procent av alla 15-åringar i konfirmandarbetet.

- Stod Svenska kyrkan för 44 procent av alla vigslar i Sverige

- Skedde 83 procent av alla begravningar i Svenska kyrkan

- Gjordes 18.8 miljoner gudstjänstbesök

- Sjöng drygt 100 000 personer i kör i Svenska kyrkan

- Fanns drygt 5500 körer

- Fick närmare 12 000 skolklasser besök av Svenska kyrkan 69

Utifrån detta kan vi konstatera att i dagens Sverige så tillhör en stor del av svenska folket 

Svenska kyrkan. Med bakgrund av religionsfrihetslagens målsättning att ”garantera Svenska 

kyrkans karaktär av trossamfund” blir det av yttersta intresse att klargöra vad kyrkans 

församlingsmedlemmar baserar sitt fria medlemskap på och vad de ser som bidragande 

orsaker till att välja medlemskap i kyrkans församling. Enligt religionssociologisk forskning 

som gjorts i ämnet är orsaken till medlemskap i Svenska kyrkan ofta inte en trosfråga. Istället 

baserar man sin församlingstillhörighet på ”en känsla av kulturell samhörighet, förväntan om 

kyrklig service och behov av meningssammanhang”.70

67 Thidevall,2005, s.14
68 Ekstrand,2002, s.112
69Information hämtat från http://www.svenskakyrkan.se den 17/3-10
70 Ekstrand,2002, s.111-114
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Man kan konstatera med hjälp av forskningsresultaten att dagens folkkyrka är för svenska 

folket en del av välfärdsfaktorn och står för en del av samhällets sociala service.71 

Det kom nya regler för medlemskap i Svenska kyrkan 1 januari, 1996. Från att man i och med 

sitt svenska medborgarskap även blev medlem i Svenska kyrkan så blev det nu dopet som var 

inträdet i församlingen. Trots detta så finns det en viss flexibilitet då barn kan tas upp som 

medlemmar utan dop om föräldrarna särskilt har en önskan om det. Vuxna kan också bli 

medlemmar om avsikten är att delta i undervisning som leder fram till dop. Den 

grundläggande tanken med dopet som förutsättning för medlemskap är att kyrkan på så sätt 

blir en folkkyrka där medlemmarna på ett mer aktivt sätt tagit ställning för sin 

församlingstillhörighet. Istället för att passivt fått sitt medlemskap vid födseln tillsammans 

med sitt svenska medborgarskap är tanken att någon form av aktivt viljebeslut att tillhöra den 

Svenska folkkyrkan skall finnas.72

Fortfarande utgör territorialförsamlingen med dess geografiska gränser basen för Svenska 

kyrkan. Församlingens medlemmar utgörs av människor som lever och bor inom 

lokalförsamlingens gränser.  En viktig aspekt av församlingbilden idag är dock att en 

människa inte längre automatiskt blir medlem, vilket gör att alla inom territorialförsamlingens 

geografiska område inte tillhör Svenska kyrkan och därmed inte heller är delaktig i 

församlingen. Församlingen idag består således i praktiken inte av alla människor utan av 

alla de som antingen aktivt valt att vara församlingsmedlemmar eller valt att inte lämna 

församlingsgemenskapen.73

 

Men även synen på de yttre formerna kring folkkyrkan har förändrats på senare år. Under 

flera hundra år har territorialförsamlingen varit normen för hur kyrkan rent organisatoriskt 

skall fungera. Idag står Svenska kyrkan inför stora utmaningar. En fri folkkyrka under 

förvandling.74  Jag har här valt att lyfta fram två viktiga och avgörande företeelser som 

förändrat bilden av vad det innebär att vara kyrkoförsamling i Svenska kyrkan (som fri 

folkkyrka) efter år 2000, clearingsystemet samt vistelsebegreppet. Båda har bidragit till att 

kopplingen mellan gemenskap och territorium har minskat.75  Men de har också vidgat 

möjligheterna för kyrkan att agera som tjänsteproducent i det svenska samhället. 

71 Ekstrand,2002, s.113
72 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson,2004, s.40-41
73 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson, s.45
74 Thidevall,2003, s.114
75 Thidevall,2005, s.164
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Hur församlingarna själva ser på sig och sitt uppdrag har, sedan några år tillbaka, gått att läsa i 

den så kallade Församlingsinstruktion, som varje församling är ålagd att skriva. Intressant är 

att notera att församlingen i form av territorialförsamling inte har en framträdande roll. 

Thidevall har i sitt forskningsarbete kring just församlingarnas självbild utifrån 

beskrivningarna i församlingsinstruktionerna konstaterat att: ”Inte en enda instruktion gör en 

konsekvent beskrivning av församlingens liv och arbete utifrån 

territorialförsamlingsprincipen”. Istället påpekas att många aktiva i församlingen kommer från 

andra församlingars geografiska område. En församling skriver till och med att 

”territorialsystemet är genombrutet”76

 2.2.2 Clearingsystemet

 

Clearingsystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att medlemmarna i Svenska kyrkan har 

möjlighet att själva välja i vilken kyrka (församling) dom vill vigas, döpa sina barn, 

konfirmeras eller begravas. Kostnaderna för förrättningarna ”clearas” sedan mellan 

hemförsamlingen och församlingen där de kyrkliga handlingarna utförts. I och med detta har 

det förut ”självklara sambandet mellan församlingstillhörighet och gudstjänstfirande definitivt 

upphävts”.77Men att se sig själv som en del av den lokala församlingen faller sig inte lika 

naturligt för dagens människor som det gjorde på Billings tid. Det är vanligt att medlemmarna 

går till den kyrka/församling som har just det utbud som tilltalar individens intresse, om man 

nu överhuvudtaget går i kyrkan. Många väljer att inte vara aktiva gudstjänstbesökare men är 

nöjda med kyrkan och vad den har att erbjuda. Man vill att kyrkan skall finnas där och 

förmedla trygghet och tradition vid högtider eller då katastrofer slår vardagen i spillror.78 

Eftersom det oftast just är i samband med att man använder sig av dom kyrkliga handlingarna 

som dagens medlemmar i Svenska kyrkan kommer i kontakt med kyrkan och församlingen så 

blir det många gånger det som gör att man väljer att vara medlem.79 

Idag kan man däremot inte välja vilken församling man som enskild individ vill tillhöra utan 

”man måste tillhöra den församling där den huvudsakliga nattvilan äger rum”. Problemet 

uppstår när man inte känner sig hemma i sin församling utan kanske har sitt ”hjärtas 

församling” någon annanstans, exempelvis i sin barndoms församling eller i någon 

76 Thidevall,2005, s.169
77 Thidevall, 2005, s.164
78 Bäckström,2001, s.89
79 Thidevall,2005, s.165
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närliggande församling där man (sporadiskt) besöker gudstjänsterna. Man kan säga att 

clearingsystemet på sätt och vis löst problemet. Man behöver inte utnyttja den församlings 

tjänster där man bor och betalar kyrkoskatt. ”Medlemmarna väljer fritt, och pengarna följer 

med.”80 

Intressant är här att notera att själva kyrkobyggnaderna spelar stor roll i valet av var man vill 

förrätta dom kyrkliga handlingarna. Äldre kyrkor är populärare än yngre. Thidevall skriver: 

”För de flesta kyrkotillhöriga väger församlingsgemenskapen, de levande stenarnas 

gemenskap, fjäderlätt jämfört med de döda stenarna, om de är tillräckligt gamla.” 81 

Samtidigt så har många små församlingar slagits samman till större och prästgårdarna börjar 

säljas av och försvinna mer och mer. Prästen bor inte längre självklart mitt i sin församling. 

Allt detta bidrar till att man idag ser ”ett definitivt uppbrott från en grundstruktur i 

geografiskt, fysisk och andlig mening som bundit samman landet i tusen år”. 82 

 

2.2.3 Vistelsebegreppet

Vistelsebegreppet introducerades i och med Kyrkoordningen 2000. Man kan säga att det 

naturliga pastorala ansvaret, som förut legat på kyrkan för sina medlemmar, boende i 

församlingen, i och med detta upphört. Istället, för att som förr, församlingsborna var de som 

församlingen hade det pastorala ansvaret för, så är det nu för alla dom som församlingen på 

ett eller annat sätt kommer i kontakt med.83 ”Församlingen har ansvar för den kyrkliga 

verksamheten för alla som vistas i församlingen.”84 Skillnaden från det tidigare territoriella 

pastorala ansvaret är markant. ”Det nya pastorala ansvaret för alla som vistas i församlingen, 

för längre eller kortare tid, är inte kopplat till något medinflytande, inte heller till någon 

kyrkoavgift.” 85 Kyrkomötet har på detta sätt valt att möta dom nya tidernas behov. 

Globaliseringen har gjort att människor är mer rörliga och ofta tillhör en och samma individ 

minst tre olika församlingarna ansvarsområde: en församling där man bor, en annan där man 

arbetar samt sitt hjärtas församling (ofta där man har sina rötter). Vistelsebegreppet och även 

clearingsystemet gör en marknad möjlig för kyrkan att erbjuda upplevelser och tjänster.86 

80 Thidevall,2005, s.166
81 Thidevall,2005, s.166-167
82 Thidevall,2005, s.167
83 Thidevall, 2005, s.168
84 2000 Kyrkoordningen 2 kapitel 1§
85 Thidevall,2005, s.168
86 Thidevall,2005, s.169
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2.2.4 Sammanfattning

Den tjänsteinriktade folkkyrkosynen lägger sin fokus på individen och hans eller hennes 

behov. Man kan säga att denna kyrkosyn är individorienterad. Ekstrand skriver: ”Den 

teologiska motiveringen för den tjänsteinriktade folkkyrkosynen ligger i idealet om 

nästantjänsten och i den kontextuella teologins förståelse av kristendom.”87

3. Två folkkyrkosyner jämförs och diskuteras

3.1 Inledning

 
Sedan Billings tid har Sverige gått igenom en markant sekulariseringsprocess. Efter 1 januari, 

2000 är också Svenska kyrkans relation till staten förändrad. I formen av ett från staten 

fristående trossamfund skall nu folkkyrkan hitta sin roll i samhället.88Det som förut ansågs 

inneha auktoritet och som av de flesta godtogs som universella sanningar har omvärderats och 

ses idag ofta på med skeptiska ögon. Man har vänt de gamla auktoritetssystemen ryggen och 

istället för att tro på att det bara skulle finnas en enda sanning så framträder ”en mångfald av 

tolkningar”.89  Människan, individen, påverkas inte längre automatiskt av institutioner med 

rötter i ett samhällssystem som upplevs föråldrat. Kyrkan står inte längre för ett allmänt 

vedertaget normsystem utan individen söker sina egna vägar, gör sina egna val, i det 

livsprojekt han/hon bedriver i en gränslös tillvaro.

Detta har fått till följd att folkkyrkan har blivit ett alternativ bland många andra när dagens 

moderna, tidspressade människa skall söka sin identitet och tillhörighet.90 Thidevall talar om 

en förskjutning från sockengemenskap till intressegemenskap.91 

I motsats till Billings tankar om folkkyrkan som ett nådemedel där Gud var kyrkans subjekt  

som gav sin gåva (förlåtelse, upprättelse, nåd), genom kyrkan till människorna, folket, som 

var objektet, är idag synsättet omvänt. Med dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn är det istället 

folket, människan, som är kyrkans subjekt. 92

87 Ekstrand,2002, s.101
88 Thidevall,2005, s.80-81
89 Thidevall,2005, s.96
90 Thidevall,2005, s.97
91 Thidevall,2005, s.116
92 Håkansson,2001, s.13
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Ekstrand noterar att om Billings tankar kring folkkyrkan hade ett tydligt ”uppifrånperspektiv” 

så är man idag mer skeptisk mot ett strikt producentperspektiv där fokus ligger på att kyrkans 

uppgift är att ”föra ut evangelium till människorna, vare sig de frågar efter det eller inte”. 

Snarare än att fokusera på prästens uppgift att förkunna Ordet i ”ande och sanning” (vilket 

prästen naturligtvis också skall göra) vrids fokuseringen till vad människor kan tänkas behöva 

från kyrkan. Vidare skriver Ekstrand: ”Kyrkans verksamhetsidé är att utifrån sin teologi på 

olika sätt bidra till människors livstolkning och upplevelser av mening och sammanhang.” 

Resultatet blir många gånger att Svenska kyrkans församlingsarbete bedrivs efter mönstret 

producent-konsument.93

En annan påtaglig förändring i synsättet på folkkyrkan och hennes funktion är att finna i 

Kyrkans trosbekännelse.(Se bilaga 1.) När Billing talade om folkkyrkan och dess funktion 

utgick han från andra trosartikeln där uppenbarelsen blir grundläggande. Detta bidrar till att 

Billings folkkyrka främst har nådemedlen som ”kyrkans konstituerande faktor”.94 

Billing menade, på sin tid, att det låg en fara i ”att flytta tyngdpunkten från det centralt 

religiösa till det allmännare etiska, sociala och religiöst kulturella.”95  Den teologiska fokusen 

skulle, enligt Billing, ligga på andra trosartikeln och predikan om syndernas förlåtelse och 

försoning med Gud. I dagens folkkyrka ser man på sin funktion snarare ur första trosartikelns 

perspektiv. Detta har gjort att folkkyrkan som finns och verkar i det svenska samhället idag 

har en mer ”sociologisk kyrkosyn”. Dagens kyrka strävar efter att finna en balans ”mellan det 

som konstituerar dess väsen, dvs. nådemedlen, och förankringen i den sociala och konkreta 

verkligheten”, Kyrkosynen idag vilar således på ett skapelseperspektiv.96

 

3.2 Församling och gudstjänst

Ordet församling, ecclesia, kan härledas från det grekiska språket och ”är Nya testamentets 

ord för både kyrka och församling, folkförsamling, de som samlas.”97  

Församlingarna i Sverige har vuxit fram sedan 1000-talet. Ett genomgående kännetecken för 

den kristna församlingen genom seklen har varit bilden av gemenskapen i gudstjänstlivet. För 

93 Ekstrand,2002, s.93
94 Håkansson,2001, s.13
95 Billing,1920, s.31
96 Håkansson,2001, s.14
97 Thidevall,2005, s.162

21



att på bästa sätt kunna organisera människorna på så sätt att gudstjänstfirandet kunde 

genomföras kontinuerligt och lättillgängligt infördes formen av territorialförsamling.

De människor som bodde inom territorialförsamlingens geografiska gränser var alla 

medlemmar av en och samma församling. Man samlades för att fira gudstjänst tillsammans i 

socknens kyrka varje söndag och fokus låg på Ordet och sakramentet.98

När Billing talar om folkkyrkan och dess församling utgår han ifrån kyrkan som 

nådemedelsinstitution. Detta blir mycket viktigt i samband med gudstjänsten som de kristnas 

gemenskap för det indikerar var Billing lägger den teologiska tonvikten. För Billing var 

kyrkans uppgift att förmedla Guds förlåtelse till församlingsborna genom att predika Ordet 

och förvalta sakramentet. Församlingen blir objektet, de som mottar, medan prästerskapet blir 

de som distribuerar nådemedlen. I Billings folkkyrka som nådemedelsinstitution har 

gemenskapen i den gudstjänstfirande församlingen därför ingen framträdande roll. Motivet för 

att fira gudstjänst var i första hand att förmedla, från Gud, via kyrkan till församlingen, Guds 

Ord och sakrament.

Den teologiskt viktiga gemenskapen ligger på ett annat plan. Den är den gemenskap av sant 

troende människor. En gemenskap omöjlig att se med blotta ögat. Därför blir det också viktigt 

att kyrkoorganisationen i Billings folkkyrkotankar håller sig öppen för, och välkomnar, alla 

som vill ta del av Ordet och sakramentet. Kyrkans roll som förmedlare av nådemedlen är 

således, i Billings folkkyrkosyn, mycket viktigare än att utgöra en plattform för människors 

gemenskap. Ekstrand skriver:

Distinktionen mellan synlig och osynlig kyrka kan i nådemedelsinstitutionstänkandet 

beskrivas som en distinktion mellan kyrkan i betydelse av instrument för evangeliets 

förkunnande och kyrkan som de heligas samfund, de som verkligen lever i sitt dop. 99 

Billing utvecklade sina teologiska tankar kring de troendes gemenskap samt 

lokalförsamlingen som ett svar på kritiken han fick motta från den frikyrkliga oppositionen. 

Billing gick emot argumenten om att en församling skall vara en sluten trosgemenskap där 

alla medlemmar var ”avgjort kristna” och en personlig bekännelse låg till grund för 

medlemskap. Istället menade Billing att församlingen skall organiseras kring Ordet som vill 

98 Thidevall,2005, s.162
99 Ekstrand,2002, s.98-99
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nå ut till alla.100  Att sedan gemenskapsbiten mellan församlingens medlemmar (då även i 

själva gudstjänsten) får en underordnad roll menar Billing beror på att olika människor har 

olika behov av umgänge. Billing förklarar själv sitt ställningstagande med orden: 

Faran ligger närmast i detta, att man i tanke att utgöra de troende stöter bort dem, som 

icke kunna finna sig till rätta i dylika sammanslutningar, på grund av olika individualitet, 

olikhet i bildning eller dyl.101 

Vidare ”Jag ville blott påpeka, att behofvet af sådana sammanslutningar ej för alla är lika 

stort.”102Utifrån detta kan fastställas att Billings folkkyrkotanke uppvisar en klar ordning 

mellan kyrka och gemenskap. Högsta prioritet har det predikade ordet därefter kommer 

gemenskapen mellan församlingsmedlemmar.103  

I dagens folkkyrka talas det mycket om gudstjänst och vikten av att nå ut till ”alla”. 

Verkligheten däremot visar att färre och färre människor besöker kyrkans gudstjänster. 

Ambitionen att samla skarorna till gemensamt gudstjänstfirande tycks finnas, men skarorna 

lyser med sin frånvaro.104  Läser vi församlingsinstruktionerna ser vi också att församlingarna 

själva (de som skrivit församlingsinstruktionen) ser gudstjänsten som grundläggande för 

församlingslivet. Problematiken tycks ligga i det faktum att söndagens gudstjänst inte tycks ha 

samma grundläggande funktion hos församlingens övriga medlemmar.105 Orsakerna är enligt 

Thidevall lätta att se. Förr hade gudstjänsten en central funktion i församlingens liv. Det var 

kring den församlingens verksamhet cirkulerade. Likt navet på ett hjul. Skulle 

församlingsborna träffas som församling inför Guds ansikte så var gudstjänsten ofta den enda 

plats som erbjöds.

Idag är det annorlunda. Även om gudstjänsten enligt församlingarnas instruktioner är av 

yttersta vikt så erbjuds idag många fler mötesplatser under veckan som arrangeras i 

församlingens regi. Församlingen har bland annat barnverksamhet, dagträffar för äldre, 

ungdomsgrupper och öppen förskola för föräldralediga.  Behovet av gemenskap kan 

100 Wrede,1966, s.222
101 Billing, 1912, Folkkyrkan och den frikyrkliga församlingsprincipen, s.55 Diskussion som återgivits genom 
stenografiska och av talarna kontrollerade referat. ( Se Wrede,1966, s.223 )
102 Wrede,1966, s.223 med hänvisning till Billing,1912, s.103
103 Wrede, 1966, s.148 se även Ekstrand, 2002., s.79
104 Thidevall,2005, s123
105 Thidevall,2005, s.27
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församlingsbon få tillgodosett på många olika sätt under veckan utan att besöka söndagens 

gudstjänst.

Thidevall menar att till detta faktum kommer också att många av församlingens medlemmar i 

arbetsför ålder har långa resor till och från sin arbetsplats och när de kommer hem på kvällen 

är längtan efter avkoppling större än orken att delta i församlingens kvällsaktiviteter. När 

sedan helgen kommer så vill man koppla av och vara ledig. Tanken på att gå till 

församlingens söndagsgudstjänst är långt borta.106Thidevall skriver: ”Det har gått så långt att 

flera församlingar konstaterar att det inte finns någon fast, regelbundet gudstjänstfirande 

församling kvar.” 107 Här kan en tydlig bild av kyrkan som ”de anställdas kyrka” lätt bli 

dominerande. Den anställda personalen organiserar och har huvudansvar för aktiviteterna som 

erbjuds de övriga församlingsmedlemmarna som intar en roll av konsumenter.108

Men trots detta visar församlingsinstruktionerna att en medvetenhet om problemet finns. 

Oavsett hur mycket aktiviteter som erbjuds så kan man inte bortse från gudstjänstens centrala 

plats i församlingslivet. Utan människor som samlas inför Guds ansikte och firar gudstjänst 

tillsammans kan det inte finnas någon församling i förlängningen. För att lösa problemet med 

alltför få besökare på kyrkans gudstjänster har många församlingar börjat erbjuda 

målgruppsinriktade gudstjänster. Gudstjänster med olika tema som riktar sig till människors 

olika behov och intressen. Thidevall skriver: 

Antalet speciella gudstjänster –sinnesrogudstjänster, ökenmässa, allhelgonamässa, 

regnbågsmässa, karismatiskt diakonala gudstjänster, mässa vid dopfunten med flera – är 

nu så stort att de utgör viktiga levande inslag i församlingens regelbundna 

gudstjänstliv.109

Ofta erbjuder församlingarna också olika former av veckoandakter för att om möjligt locka 

fler människor till att delta i gemenskapen inför Gud. Detta har bevisligen slagit mycket väl ut 

då andaktstillfällena i många församlingar har fler besökare än söndagens gudstjänst. 

Även om de kyrkliga handlingarna såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning 

fortfarande är grundläggande för kyrkans kontakt med många medlemmar så försvagas även 

106 Thidevall,2005, s.123
107 Thidevall,2005, s.26
108 Thidevall,2005, s.51
109 Thidevall,2005, s.27
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den. Behovet tycks inte vara lika stort i dagens samhälle. Statistiken för nyttjandet av de 

kyrkliga tjänsterna sjunker även den bland medlemmarna. 110

Enligt Thidevall är det inte förvånande. Det som händer i den kyrkliga gemenskapen speglar 

samhället i stort. Människors gemenskap är inte längre knuten till orten där man bor. 

Samtidigt så har det eftermoderna industrisamhällets invånare i stort mindre gemenskap med 

varandra än vad de hade förr. Familjens gemenskap är inte längre självklar och man umgås 

inte längre i samma utsträckning med grannar eller människor som bor på samma ort som 

man själv gör.  Inte ens gemenskapen med arbetskamraterna blir en självklarhet att 

upprätthålla på fritiden. Istället så finner man nya rörliga och flyktiga gemenskaper som får 

utgöra basen för individens sociala liv.111 

Förutsättningarna för församlingens gudstjänstfirande har således förändrats men inte det 

grundläggande att ”utan en gudstjänstfirande församling finns ingen kyrka”112   Men bilden av 

den gudstjänstfirande territorialförsamlingen tycks idag inte vara relevant. Läser man 

församlingsinstruktionerna så ser man att bilden av gudstjänsten som det nav församlingslivet 

cirkulerar kring har till stor del förlorat sin betydelse. Istället är det den kyrkliga 

organisationen håller församlingen samman.113 Viktigt är då att notera förskjutningen som har 

inträffat i och med detta sätt att tänka kring folkkyrkan som organisation alt. institution. 

Församlingen som man så gärna vill skall inkludera ”alla” består i församlingsinstruktionerna 

ofta framför allt av de anställda, de förtroendevalda och de som frivilligarbetar.114   Det blir på 

så sätt ett påtagligt avstånd mellan de människor som ingår i församlingens organisation och 

de människor organisationen anordnar gudstjänst för.115

Just nu kanske inte förändringen ger så stora utslag i praktiken men ser vi på det i ett längre 

perspektiv så är tendensen att folkkyrkans förankring bland svenska samhällets medborgare 

för varje generation blir allt svagare. Sanningen är den att ”en kyrka som, likt Svenska 

kyrkan, år efter år begraver fler än de döper är en döende kyrka”. 116 Thidevall konstaterar 

dock att det i många församlingar förekommer ett aktivt och framgångsrikt arbete med att 

110 Thidevall,2005, s.27
111 Thidevall,2005, s.170
112 Thidevall,2005, s,114
113 Thidevall,2005, s.171
114 Thidevall,2005, s.170
115 Ekstrand,2002, s.93-94
116Thidevall,2005, s.116
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förnya gudstjänstlivet. Insikten om att man inte längre självklart kan bygga dagens 

församlingsgemenskap utifrån ett geografiskt perspektiv gör att många församlingar väljer att 

bygga upp församlingsgemenskap och gudstjänstgemenskap från början. Man inser att steget 

in i en gudstjänstgemenskap är större idag än tidigare, bland annat  av den orsaken att den 

vardagliga gemenskapen mellan församlingsbor på orten inte längre är självklar.

Ett sätt att försöka möta problematiken har varit en omfokusering. Från att lägga fokus på den 

gemenskap som förr naturligt skapades mellan församlingens medlemmar utgår man istället 

från tankar kring församlingens gemenskap som ”intressegemenskap”. Ett sätt blir då att 

erbjuda fler temagudstjänster men också att skapa gemenskap genom, vad Thidevall hänvisar 

till som ”ytterst handfasta åtgärder”. Att någon hälsar välkommen genom att ta i hand, att 

agendorna är så pass enkla att även en ovan kyrkobesökare kan förstå och lätt kan följa med. 

Kyrkkaffe efter gudstjänsten dit nya gudstjänstbesökare personligen blir inbjudna och där 

relationer byggs upp som kan leda till att människor aktivt blir delaktiga och ansvariga för 

uppgifter i församlingen.117

3.2.1 Sammanfattning 

Det Billing kunde ta som en självklarhet, att ”evangeliet rent konkret nådde alla, att Ordet 

hördes av alla” är inte längre en realitet. Att använda sig av Billings olika cirklar för att 

beskriva församlingen i folkkyrkan fungerar inte längre. Det är inte lätt att ha en överskådlig 

bild av församlingsmedlemmarna och de som bor inom församlingens geografiska område är 

inte längre automatiskt inräknade i Svenska kyrkans hägn. 118Och även om man är medlem i 

Svenska kyrkan så faller det sig inte lika naturligt för dagens människor att se sig själva som 

en del av den lokala församlingen. Det finns dock ett grundläggande förtroende för den 

Svenska folkkyrkan men förtroendet är inte längre ,i samma utsträckning som på Billings tid, 

baserat på kyrkans teologiska bekännelser utan fyller hos dagens församlingsmedlemmar 

snarare ett behov av samhörighet där kulturella och traditionella värden bejakas.119

 

Jag även kunnat konstatera att det finns klara skillnader i de presenterade folkkyrkosynernas 

målsättning med gudstjänsten. Billings folkkyrka som nådemedelsinstitution ville nå ut med

117 Thidevall,2005, s.117
118 Thidevall,2005, s.183
119 Bäckström,2001, s.77
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 evangeliet om Guds nåd till den stora grupp människor som hänvisades till som – hela 

Sveriges folk. Fokus låg på ”själarnas frälsning” och Kyrkans uppdrag var rent religiöst och 

teologiskt.

I dagens tjänsteinriktade folkkyrka kan predikandet av Ordet, bärandet av evangeliet, lätt 

komma i skym undan då kyrkans fokusering i mångt och mycket cirkulerar kring vad den 

enskilde kan tänkas behöva av henne. Det är inte självklart i dagens folkkyrka att det just är 

budskapet om Guds nåd, förlåtelse och barmhärtighet som är det individen i första hand 

behöver. Istället försöker man att leva upp till förväntningar, från medlemmar och samhälle, 

på kyrkans diakonala och sociala insatser. 

3.3 Det pastorala ansvaret

Rent konkret menade Billing att det pastorala ansvaret för lokalförsamlingens medlemmar låg 

hos församlingsprästen. Och då lokalförsamlingens gränser sammanföll med de geografiska 

sockengränserna, av Billing även kallade ”de skenbart profanaste av alla församlingsgränser” 

hade församlingens präst pastoralt ansvar för alla som levde i socknen.120 

Billings tankar kring församlingsprästens uppgifter är många. Han (församlingsprästen som 

på Billings tid uteslutande var en man) skulle förutom att predika Ordet och förvalta 

sakramenten också på ett mycket nära sätt vara sammanbunden med människorna i sin 

församling. Att det just är ur perspektivet ”prästens församling” framkommer speciellt tydligt 

i Billings bok Den svenska folkkyrkan där han låter en gammal församlingspräst tala i de 

första kapitlena. Allt berör prästen och hans uppgift. Från församlingsgränser till personlig 

själavård. Tanken att människorna och kyrkans historia är ett framträder tydligt i bilden av att 

prästen känner sin församling så väl att ”han har lärt av dem alla och bett för dem alla”. Hans 

historia och församlingens historia går inte att särskilja, de är ett.121

Av yttersta vikt är också prästhemmet som, i Billings folkkyrka, fyller en större funktion än 

att bara vara prästen och hans familjs hem. Dels genom att ligga centralt och nära kyrkan, lätt 

att besöka för alla församlingens medlemmar, men också för att prästen själv får insikt i hur 

det är att ha vardagliga hushållsbekymmer och på så sätt lättare förstår sina församlingsbors 

120 Billing,1963, s.12-13
121 Billing,1963, s.23
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livssituation. Billing skriver: ”Sin kallelse och sitt hem har han fått för att bättre än förr kunna 

tjäna alla de andra kallelserna och hemmen”.122 

Men tanken av församlingsprästens aktiva deltagande i församlingsmedlemmarnas liv har 

även fler dimensioner. Billing menar att genom ett hängivet engagemang påverkas också 

prästens grundläggande uppgift - att predika Ordet. Genom att alltid välkomna 

församlingsborna i sitt eget hem, ta del av deras glädjeämnen och sorger, blir prästen förtrolig 

och medveten om hur människorna under hans pastorala ansvar har det i sin vardag. På så sätt 

blir prästens insikt i vad som händer och sker i hans församling något han sedan kan knyta 

samman med förkunnelsen. Predikans budskap på söndagen blir på så sätt levande och 

verkande in i varje människas livssituation. Billing skriver: 

bandet mellan söndagens och vardagslivets gudstjänst må knytas oupplösligt fast och 

hans församling märka och känna ,huru det ord som i kyrkan förkunnas, är ett ljus för alla 

kallelsevägar.123

Det är viktigt att ha i minnet när man hänvisar till Billings tankar kring folkkyrkan att han, 

trots en påbörjad sekularisering av Sverige, utgick ifrån att Sverige var ett kristet land där 

”alla fick en kristen fostran”. Kristendom var fortfarande ett självklart ämne i skolan, oavsett 

om man bodde på landet eller i stan.124  Ända in på 1960-talet var kristendom ett obligatoriskt 

ämne i skolan. Skolan hade också fortfarande på många stället runt om i landet ett andaktsliv 

som kunde ge sig uttryck ibland annat   morgonbön, psalmsång och gemensam 

bordsbön.125Men  trots detta så låg det yttersta ansvaret för ”själarnas frälsning” på prästen. 

1686 års kyrkolag (som var gällande fram till år 1992) var under Billings tid tongivande för 

prästen och omfattningen av hans pastorala ansvar. Även om husförhör exempelvis inte längre 

var vanliga så var andemeningen av prästen som ansvarig för församlingsbornas andliga 

utveckling fortfarande ytterst aktuell. Prästen följde ofta sina församlingsbor ”från vaggan till 

graven”. Han döpte, konfirmerade vigde och begravde sina församlingsbor och var en välkänd 

medlem av ”familjen”. 

122 Billing,1963, s.35-36
123 Billing,1963, s.37
124 Brohed,2005, s.28
125 Thidevall,2005, s.127
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Genom katekesundervisning och husförhör, genom förkunnelse och 

sakramentsförvaltning skulle prästen hålla sina sockenbor på den smala vägen i tro och 

förhoppning att de vid den yttersta domen skulle hamna på rätt sida och komma till 

himlen.126

Detta var ett ansvar som förutom själavård, vardaglig omsorg och gästfrihet lade största 

tonvikt på prästens kallelse att förkunna Ordet. Den teologiska tanken för folkkyrkan, som 

kan spåras i Billings luthertolkning och bibelteologi, var att det var Gud själv som instiftat 

Sveriges församlingar och till sin tjänst att ansvara för dessa och dess medlemmar har han 

kallat prästerna. Ordet har en central plats i Billings teologi då ”Ordet synliggör kyrkan”. Det 

som konstituerar kyrkan är enligt Billing inte mänsklig aktivitet utan Guds Ord. Därför har 

Gud instiftat ett särskilt ämbete vars kallelse i första hand är förkunnelse av Hans Ord.127 

Prästämbetet, som ett redskap för Gud att föra ut evangelium, kännetecknas, menar Billing, av 

”ansvar, tjänst och plikt”.128Detta är ingen avundsvärd kallelse enligt Billing, som i sin bok 

Den svenska folkkyrkan skriver:

Att skola stå där på predikstolen med det medvetandet: det är jag, det är min andliga 

personlighet som skall hålla denna församling samman, det är ur mina erfarenheter den 

väntar att få sitt religiösa liv riktat och befruktat…jag för min del måste bekänna att jag 

knappt kan tänka mig något förfärligare.129

I dagens tjänsteinriktade folkkyrka ligger mycket av fokus på kyrkans roll som en del av 

tredje sektorn i välfärdssamhället. Uppifrånperspektivet som lade tungvikten på Ordets 

predikan och prästens personliga ansvar för själarnas frälsning har till stor del försvunnit. 

Istället ligger idag kyrkans fokusering till stor del på dess roll som diakonal aktör och som 

komplement till kommunens sociala tjänster.130Trots detta formuleras kyrkans uppdrag enligt 

följande i Kyrkoordningens Andra avdelning:

 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 

utföra diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och 

leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen 

126 Thidevall,2005, s.122-123  primärkälla: Norrman, 1995,s.127
127 Wrede, 1966, s.93 med hänvisning till Billing, 1900, s.78
128Wrede,1966, s.151 med hänvisning till  Billing,1900, s.154
129 Billing,1963, s.42
130 Jeppsson Grassman,2001, s.186
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återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och konsekvens av denna 

grundläggande uppgift.131

Här hamnar församlingarna lätt i en “klyvenhet” då tjänsterna som efterfrågas kan variera 

stort samt hur hanterar man relationen mellan kyrkans uppdrag och vad kyrkan av samhället 

förväntas göra? Hur blir det med det pastorala ansvaret för själarnas frälsning om inte kyrkans 

handlingar relateras till uppdraget att sprida evangelium? Situationen hänvisas ofta till som 

”spänningar i den klassiska folkkyrkomodellen”. Tendenser fanns redan på Billings tid men 

har i dagens tjänsteinriktade folkkyrka fått en starkt framträdande roll. Balansakten ”mellan 

viljan att nå alla – att vara folkomspännande – och viljan att nå människor med evangeliet” 

gör att kyrkan ständigt brottas med faran att antingen bli mer ”folk än kyrka” eller att helt 

enkelt tappa kontakten med människor i samhället i stort.132

Vikten av att kyrkan står stadigt i sin identitet som kyrka poängteras av både Jeppsson 

Grassman och Thidevall. All samhällstjänst är inte kyrkans pastorala ansvar. Thidevall talar i 

sin bok När kartan inte längre stämmer om hur viktigt det är för dagens folkkyrka att gång på 

gång uttyda sitt uppdrag så att det blir aktuellt och levande i den sammhällssituation som 

församlingen har att verka. För att församlingen på bästa sätt skall kunna ta sitt pastorala 

ansvar för människor den kommer i kontakt med behövs, enligt Thidevall, ett medvetet 

församlingsarbete som stadigt vilar på två hörnpelare: Kunskap om omvärlden samt förståelse 

för uppdraget. 133Argumentet för kyrkan att gå in i all sorts socialt arbete bara för att kyrkans 

tjänster efterfrågas (och kan fylla ett behov som andra aktörer för tillfället inte kan fylla) 

räcker inte enligt Thidevall. Istället skall all verksamhet ha sitt ursprung i uppdraget att sprida 

evangelium.

Behoven är många och församlingen så stor att det är lätt att förlora sig i aktivitet och 

verksamhet och missa fokus genom att påta sig för mycket av samhällets plikter. Fokus 

måste ligga i pastoralens innersida – att göra Jesus Kristus känd.134

Ser man på församlingens problematik i ett inifrånperspektiv så framträder en tydlig bild av 

hur territorialförsamlingen i vår eftermoderna tid har tömts på sitt pastorala innehåll. Många

131 Thidevall,2003, s.121
132 Thidevall,2003, s.107
133 Thidevall,2003, s.126
134 Thidevall,2005, s.176
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 människor kommer och går genom församlingen och frågan är vem från kyrkligt perspektiv 

som har det pastorala ansvaret för ”själarna”? Det på Billings tid för prästen lätt överskådliga 

pastorala ansvaret har idag ersatts av ett minst sagt ”spretigt” perspektiv. I en och samma 

församling kan vi idag se flera olika grupperingar av människor som på ett eller annat sätt är 

under församlingens ”ansvar”. Bara under kyrkobyggnadens tak kan många olika grupper av 

människor samlas som inte nödvändigtvis tillhör territorialförsamlingen (men som ofta gör 

det) människor som kanske inte känner någon samhörighet med resten av församlingen eller 

andra grupper som firar gudstjänst i samma kyrka med på andra tider.135 

Thidevall ger ett  belysande exempel:

Grupp A. Kan ses som de som formellt har sin församlingstillhörighet i X församling. Det vill 

säga de som bor och spenderar nattvilan inom pastoratets geografiska gränser. De har genom 

sitt församlingsmedlemskap rättighet att vara med och påverka beslut som tas inom 

församlingen men har också skyldighet att bidra med pengar genom obligatorisk kyrkoavgift.

Grupp B. Kommer till kyrkan endast för att ta del av de kyrkliga handlingarna såsom dop, 

konfirmation, vigsel och begravning. Gruppen kan också kallas för ”förättningsförsamling” 

och behöver inte vara likställd med territorialförsamlingen. Tack vare clearingsystemet kan 

grupp B. även inkludera andra församlingars medlemmar och den egna församlingens 

medlemmar kan  välja att ta del av de kyrkliga handlingar i någon annan församling.

Grupp C. Kan kallas den ”gudstjänstfirande församlingen”. Den består till största delen av 

församlingens egna medlemmar som samlas till söndagens huvudgudstjänst i pastoratets 

kyrka/kyrkor.

Grupp D. Samlas också till gudstjänst men istället för den traditionella 11-gudstjänsten väljer 

denna grupp att samlas på söndagskvällens temamässa. Gruppen kan också gå under 

benämningen ”nätverksbaserad gudstjänstmenighet”. Människorna  söker sig till denna mässa 

för att inriktningen och ”temat” passar dem  och det behöver inte nödvändigtvis sammanfalla 

med att man är medlem i territorialförsamlingen där gudstjänsten hålls.

Slutligen så finns också grupp E. ”musikförsamlingen”. Människor som ingår här samlas ofta 

när det ges konserter i kyrkan eller när gudstjänsterna har musikinriktning. Inte heller i denna 

grupp är inte församlingsmedlemskap en förutsättning för att delta i verksamheten.136

135 Thidevall,2005, s.173
136 Thidevall,2005, s.171-172
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Var man sedan som medlem i Svenska kyrkan väljer att förlägga familjens dop, 

konfirmeringar, vigslar och begravningar får ”känslan” till en speciell kyrkobyggnad eller 

församlingspräst ofta bestämma. Kanske väljer man till och med olika kyrkor/församlingar 

vid olika tillfällen. I ljuset av detta är det lätt att se behovet av Clearingsystemet och 

Vistelsebegreppet men för Billing torde tanken på att Svenska kyrkans medlemmar skulle 

välja att förlägga sina kyrkliga handlingar någon annanstans än i sin hemförsamling ha varit 

ganska främmande. Där man bodde, och oftast arbetade, var man också ett får i den 

församlingsherdens flock och således också den prästens pastorala ansvar. Prästen kände sina 

församlingsmedlemmar och följde deras liv, i glädje och sorg, på nära håll. 137I dagens 

folkkyrka skulle detta vara ett helt omöjligt uppdrag för församlingsprästen. Orsaken är att 

tiderna och förutsättningarna för Svenska kyrkan som Folkkyrka är annorlunda nu än vad dom 

var på Billings tid. Den greppbara överskådliga bilden av församlingens medlemmar har blivit 

suddig. Människor kommer och går i en strid ström och vilka församlingsprästens pastorala 

ansvar inkluderar kan variera stort.138 Kanske möter prästen inte ens de människor som 

använder församlingens kyrkobyggnad för exempelvis kyrkliga handlingar. 

3.3.1 Sammanfattning

Det pastorala ansvaret var tydligt på Billings tid. Församlingsprästen hade ansvar för de själar 

som bodde inom församlingens geografiska gränser. Han kände sina ”får i flocken” och de i 

sin tur visste vem som var ”deras” präst. Mitt arbete har visat att det pastorala ansvaret för den 

enskilde församlingsmedlemmen i många fall blir otydligt i dagens tjänsteinriktade folkkyrka. 

Eftersom det för Svenska kyrkans medlemmar idag, tack vare clearingsystemet och 

vistelsebegreppet, är mycket lättare att ta del av andra församlingars gemenskap och 

gudstjänstliv är risken stor att människor i dagens folkkyrka ”försvinner ur sikte” för det 

pastorala ansvaret.139 

137 Billing,1963, s.27
138 2000 Kyrkoordningen 2 kapitel 1 §
139 Thidevall,2005, s.48, 165, 168 samt 181
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4. Sammanfattning och slutsatser   

Syftet med att skriva min C-uppsats, i ämnet Kristen trosåskådning, om den Svenska 

folkkyrkan var, som jag skrev inledningsvis, att få en möjlighet att presentera och jämföra 

synen på församling, gudstjänst och pastoralt ansvar i två olika folkkyrkobegrepp, Einar 

Billings nådemedelsinstitution samt dagens tjänsteinriktade folkkyrkosyn. Genom att jämföra 

de två, ovan nämnda, folkkyrkosynerna ville jag svara på frågan om delar av, och isåfall på 

vilket sätt, Billings teologiska tankar kring den Svenska folkkyrkan är aktuella även idag.

I en folkkyrka kan man utgå ifrån att relationen mellan folk och kyrka är av yttersta vikt. Mitt 

arbete har visat att så också är fallet både i Einar Billings folkkyrka som 

nådemedelsinstitution och i dagens tjänsteinriktade folkkyrka. Men det är just i den 

relationen, mellan folket och kyrkan, som vi på senare år kan se en klar förändring. Från att 

gruppens behov har varit i centrum till att det idag är individens intressen som styr allt mer. 

Billings tankar om att medlemskapet i Svenska kyrkan skall vara frivilligt är idag en 

verklighet och det sätter sin prägel på församling och församlingsbegreppet. Längtan av att 

inkludera alla finns kvar men alla vill inte och behöver inte bli inkluderade. Billings tankar 

kring församlingen som Guds folk på vandring, ständigt ledsagade av Gud, skulle inte fungera 

i dagens individfokuserade kyrka. Att se sig själv som en del av ”flocken” torde inte tilltala 

församlingsmedlemmar av idag. Istället fokuseras på individen och dennes intressen och 

välbefinnande där den andliga dimensionen kan utgöra en (viktig?) del bland flera andra.

Valet att vara medlem i Svenska kyrkan kan idag vila på många fler grunder än rent religiösa. 

Mitt arbete har visat att dagens församlingsmedlemmar sätter egenskaper som gemenskap, 

tradition och social omsorg som ”tunga” skäl till att tillhöra en församling. Billings folkkyrkas 

medlemmar var objekt för prästen och kyrkans förmedling av Guds nådemedel. Inte heller 

den synen på församlingen är relevant idag. Istället för att vara objekt har människorna i 

dagens folkkyrka intagit positionen av att vara subjekt vars olika behov kyrkan försöker att 

fylla. Behov som nödvändigtvis inte behöver vara av religiös karaktär. Billing själv skulle inte 

ha förespråkat dagens kyrkas inriktning då han hävdade att det låg en stor fara i att kyrkan 

förflyttade sin fokus bort från ” det centralt religiösa till det allmännare etiska, sociala och 

religiöst kulturella”140  

140 Billing,1920, s.31
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Att kyrkans uppdrag fortfarande är, som på Billings tid, att förkunna evangelium är man i de 

två studerad folkkyrkosynerna överens om. Läser vi i Kyrkoordningen gällande för dagens 

Svenska kyrka kan vi inte annat än se ett tydligt budskap om gudstjänstens, för kyrkan, 

grundläggande karaktär. Kyrkan karaktäriseras således av att den håller gudstjänst. Men mitt 

arbete har visat att det föreligger en markant skillnad i vad som är den centrala målsättningen 

med gudstjänsten. Billings åsikt om att ”…kyrkan grundas på att Ordet och Sakramentet räcks 

till människorna som Guds erbjudande om syndernas förlåtelse”141 kan ställas som kontrast till 

dagens uttalade målsättning med gudstjänsten där ”kyrkans uppgift blir att förkunna 

evangeliet, men evangeliet tillämpat och tolkat så att det säger någonting som kan upplevas 

meningsfullt av mottagaren”.142 

Billings folkkyrka var en religiöst motiverad folkkyrka vars budskap till Sveriges folk var 

kristallklart. Gud kallar var och en till att bli en Kristi lärjunge genom att erbjuda nåd och 

försoning. Det enda människan själv behöver göra är att ta emot Guds gåva. Kyrkans uppdrag 

är direkt från Gud. Hon skall ständigt påminna Sveriges folk om att de är ett Guds folk. 

Församlingskyrkorna, där gudstjänst firas och de kyrkliga handlingarna utförs, förmedlar 

”Guds starkström” till människorna.143 I dagens tjänsteinriktade folkkyrka ligger inte längre 

fokus på söndagens gudstjänst. Istället erbjuds församlingens medlemmar ett stort utbud av 

mötesplatser som skapar gemenskap men som inte innehåller varken predikan av Ordet eller 

förmedling av sakramentet.

Billings teologiska tankar kring folkkyrkan, och dess centrala gudstjänst på söndagarna vars 

existens hela församlingslivet kretsade kring, är inte heller aktuella längre. Billing, som 

menade att den teologiska fokuseringen skulle ligga på andra trosartikeln och kyrkans 

gudstjänst var där evangeliet om förlåtelse och försoning med Gud predikades, får idag se sig 

förpassad till periferin. Visst predikas evangelium i folkkyrkans gudstjänster även idag, men 

fokus har skiftat. Dagens tjänsteinriktade folkkyrka tar sitt utgångsläge i den första 

trosartikeln och möter sina gudstjänstdeltagare med ett evangeliskt budskap förankrat i 

människornas sociala vardag.

141 Ekstrand,2002, s.98
142 Ekstrand,2002, s.94
143 Billing,1963, s.55
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Prästen i Billings folkkyrka var pastoralt ansvarig för människorna som levde och verkade 

inom hans församlings territoriala  gränser. Det var hans uppgift att se till att alla 

församlingsbor nåddes av evangeliet men också att be för dem och erbjuda själavård. Tack 

vare de geografiskt angivna församlingsgränserna så kunde prästen ha ”grepp om” inom 

vilket område hans ”flock” fanns, och genom att läsa i församlingsboken så visste han precis 

vilka människor som var hans pastorala ansvar. Själv bodde han i prästgården, centralt 

belägen, enkel och tillgänglig för alla i församlingen. Ville den enskilde församlingsbon 

prästen något så var det bara att ”knacka på dörren”. 

Mitt arbete visar att inte heller Billings tankar kring det pastorala ansvaret är aktuella idag. 

Människor idag är mer rörliga än på Billings tid och kommer och går över 

församlingsgränserna. Att titta i församlingsboken över Svenska kyrkans medlemmar i 

pastoratet hjälper inte prästen mycket om avsikten är att få en bild av vilka som ingår i 

församlingens pastorala ansvar. Församlingens bokförda medlemmar kan befinna sig på 

annan ort och således vara inom en annan församlings pastorala ansvarsområde, vidare kan 

många av de människor som vistas inom pastoratets gränser egentligen vara medlemmar i 

någon annan församling och då syns de ju inte bland församlingens bokförda medlemmar. 

Vistelsebegreppets krav på pastoralt ansvar tycks vara ett omöjligt uppdrag för prästen att 

fylla. Mitt arbete har visat att verkligheten ser ut sådan att clearingssystem och 

vistelsebegrepp snarare bidragit till att församlingsmedlemmar försvinner ur sikte för det 

pastorala ansvaret än innesluts i det. Till saken hör också att prästen ofta inte bor i prästgården 

längre utan kanske flera mil bort. Tillgängligheten blir mycket begränsad, och vill man som 

församlingsmedlem (eller icke församlingsmedlem) av någon anledning samtala med prästen, 

hänvisas ofta till telefontid eller tidsbeställning genom pastorsexpeditionen.

Slutsatsen jag kommit fram till i mitt arbete är att Einar Billings tankar kring den svenska 

folkkyrkan gällande församling, gudstjänst och pastoralt ansvar, inte är speciellt aktuella idag. 

Trots detta upplever jag, efter att ha tagit del av den litteratur som ingår i detta arbete, att 

många av Billings tankar skulle kunna tillföra dagens folkkyrka mycket gott. Allt nytt kanske 

inte är bättre. Min åsikt är att förnyelse behövs men inte till vilket pris som helst.
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Exempelvis vill jag mena att Billings tankar kring pastoralt ansvar skulle kunna ha sin plats i 

dagens tjänsteinriktade folkkyrka. Tanken att prästen, i stort, känner (eller åtminstone känner 

igen) flertalet av  de människor som ingår i församlingen och således också är dennes 

pastorala ansvar tilltalar mig personligen mycket. Här anser jag att kyrkan skulle tjäna mycket 

på att lyssna på Billings ord. Som det fungerar idag (om det nu överhuvudtaget fungerar) så 

känns det som om kyrkan fått en övermäktig uppgift genom formuleringen i 

vistelsebegreppet. För rent krasst, hur ska prästen kunna veta vilka som rör sig över 

pastoratets gränser under en dag? 

Jag tror även att Billing, med sina tydliga tankar om vad kyrkan och kyrkans uppgift är skulle 

behöva få en  renässans i dagens folkkyrka. Om kyrkan själv vacklar i sin identitet, och mer 

fyller funktionen av ett socialt komplement till det svenska välfärdssamhället, vart tar det 

grundläggande budskapet om Guds nåd, försoning och kallelse vägen? Här finns, som jag ser 

det, en stor utmaning för kyrkan att stå fast i sin bekännelse och sin identitet som kyrka och 

samtidigt bli relevant för dagens människor. Vi lever i en annan tid än Billing och 

förväntningarna på kyrkan är annorlunda, det är sant, men törs kyrkan förnya sig utan att för 

den skull ge avkall på sitt budskap så är jag helt övertygad om att också våran tid kan bli en 

folkkyrkans tid. Och kanske är det så, att vi som kyrka idag, skulle göra klokt i att lyssna på 

Einar Billings tankar kring folkkyrkan en stund. Allt går naturligtvis inte att applicera på 

dagens folkkyrka men ett och annat guldkorn ska, enligt min slutsats, inte vara omöjligt att 

hitta.
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5. Bilaga

Den apostoliska trosbekännelsen (Apostolicum)

 

Vi tro på Gud Fader allsmäktig,

Himmelens och jordens skapare.

Vi tro ock på Jesus Kristus,

Hans enfödde Son, vår Herre,

Vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande

till att döma levande och döda.

Vi tro ock på den Helige Ande,

En helig, allmännelig kyrka,

De heligas samfund,

Syndernas förlåtelse,

De dödas uppståndelse och ett evigt liv.
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