
Två församlingars praktiska tänkande 
om identitet och pluralism 

 
En analys av talet om de egna församlingarna 

i Örebro Olaus Petri och Södertälje-Tveta 
 

av 
 

Niclas Blåder 
 

 
 
 
 
 

LINKÖPING STUDIES IN 
IDENTITY AND PLURALISM 

No 8 
 

Series Editor Kjell O. Lejon 
Department of Communication and Culture 

Linköping University 
 
 

Published by  
LINKÖPING UNIVERSITY ELECTRONIC PRESS 

2008 



 
 
 

2 

COPYRIGHT 
 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement 
– for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circum-
stances. 
     The online availability of the document implies permanent permission for anyone to 
read, to download, or to print out single copies for his/her own use and to use it unchanged 
for non-commercial research and educational purposes. Subsequent transfers of copyright 
cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the 
consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative 
measures to assure authenticity, security and accessibility. 
     According to intellectual property law, the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
     For additional information about Linköping University Electronic Press and its proce-
dures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 
home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LINKÖPING STUDIES IN IDENTITY AND PLURALISM, No. 8 
Series Editor: Kjell O. Lejon 
Department of Communication and Culture, Linköping University 
Linköping University Electronic Press Linköping, Sweden, 2008 
ISBN 978-91-7393-927-0 
ISSN 1651-8993 (print) 
ISSN 1651-9000 (online) 
www.ep.liu.se/ea/iap/2008/008/ 
Printed by: LiU-Tryck, Linköping 2008 
© Forskarskolan Identitet och pluralism, Department of Communication and Culture, 
Linköping University, and Niclas Blåder 
 



 
 
 

3 

 
 

FÖRORD ............................................................................................ 7 

INLEDNING ........................................................................................ 9 

En församlings praktiska tänkande ..............................................................9 
Talet om församlingen ..................................................................................9 
”Five dimensions of practical moral thinking”...........................................11 
”Practical reason” och tankefigurer ............................................................14 

Studiens fråga ................................................................................................18 

Avgränsning av det empiriska materialet...................................................18 
Val av församlingar.....................................................................................18 
Val av utsnitt ...............................................................................................20 
Val av skriftligt material .............................................................................22 
Val av intervjupersoner...............................................................................22 
Deltagande observation...............................................................................25 

Studiens syfte .................................................................................................25 

OLAUS PETRI FÖRSAMLING ............................. ............................ 27 

Staden och församlingen...............................................................................27 
Örebro .........................................................................................................27 
Olaus Petri...................................................................................................29 

Tre utsnitt ur Olaus Petri församling..........................................................33 
Kyrkorådet...................................................................................................33 
Huvudgudstjänsten......................................................................................33 
Familjecentralen..........................................................................................36 

Det individuella praktiska tänkandet i fem dimensioner..........................41 
Visionsdimensionen....................................................................................41 
Förpliktelsedimensionen .............................................................................54 

Kyrkorådet ..............................................................................................54 
Huvudgudstjänsten .................................................................................58 



 
 
 

4 

Familjecentralen .....................................................................................64 
Behovsdimensionen ....................................................................................72 

Kyrkorådet ..............................................................................................72 
Huvudgudstjänsten .................................................................................81 
Familjecentralen .....................................................................................85 

Omvärldsdimensionen ................................................................................89 
Kyrkorådet ..............................................................................................89 
Huvudgudstjänsten .................................................................................95 
Familjecentralen .....................................................................................98 

Relationsdimensionen ...............................................................................101 
Kyrkorådet ............................................................................................101 
Huvudgudstjänsten ...............................................................................105 
Familjecentralen ...................................................................................114 

Mönster i tankefigurernas praktiska tänkande .......................................116 
Talet om identitet och pluralism i relation till kyrkorådet........................116 

Sammanfattning av kapitel, ”kyrkorådet” ............................................116 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till kyrkorådet .................121 

Talet om identitet och pluralism i relation till huvudgudstjänsten ...........123 
Sammanfattning av kapitel, ”huvudgudstjänsten” ...............................123 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till huvudgudstjänsten.....127 

Talet om identitet och pluralism i relation till familjecentralen ...............128 
Sammanfattning av kapitel, ”familjecentralen” ...................................128 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till familjecentralen.........130 

Församlingens praktiska tänkande ...........................................................131 
En församlings försök att skapa enhet ......................................................131 

SÖDERTÄLJE-TVETA FÖRSAMLING ........................ .................. 134 

Staden och församlingen.............................................................................134 
Södertälje...................................................................................................134 
Södertälje-tveta .........................................................................................136 

Tre utsnitt ur Södertälje-Tveta församling ..............................................139 
Kyrkorådet.................................................................................................139 
Huvudgudstjänsten....................................................................................140 
Arken / Öppna kyrkan...............................................................................144 



 
 
 

5 

Det individuella praktiska tänkandet i fem dimensioner........................148 
Visionsdimensionen..................................................................................148 
Förpliktelsedimensionen ...........................................................................165 

Kyrkorådet ............................................................................................165 
Huvudgudstjänsten ...............................................................................170 
Arken/Öppna kyrkan ............................................................................178 

Behovsdimensionen ..................................................................................185 
Kyrkorådet ............................................................................................185 
Huvudgudstjänsten ...............................................................................192 
Arken/öppna kyrkan .............................................................................199 

Omvärldsdimensionen ..............................................................................203 
Kyrkorådet ............................................................................................203 
Huvudgudstjänsten ...............................................................................207 
Arken/Öppna kyrkan ............................................................................209 

Relationsdimensionen ...............................................................................211 
Kyrkorådet ............................................................................................211 
Huvudgudstjänsten ...............................................................................216 
Arken/öppna kyrkan .............................................................................219 

Mönster i tankefigurernas praktiska tänkande .......................................221 
Talet om identitet och pluralism i relation till kyrkorådet........................221 

Sammanfattning av kapitel , ”kyrkorådet” ...........................................221 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till kyrkorådet .................225 

Talet om identitet och pluralism i relation till huvudgudstjänsten ...........226 
Sammanfattning av kapitel, ”huvudgudstjänsten” ...............................226 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till huvudgudstjänsten.....229 

Talet om identitet och pluralism i relation till Arken/Öppna kyrkan .......230 
Sammanfattning av kapitel, ”Arken och Öppna kyrkan”.....................230 
Tankefigurers praktiska tänkande i relation till Arken/Öppna kyrkan.232 

Församlingens praktiska tänkande ...........................................................233 
En församlings försök att skapa enhet ......................................................233 

KÄLL- OCH LITTERATURLISTA.......................... ......................... 236 

Otryckta källor, Olaus Petri församling ...................................................236 
Arkivmaterial ............................................................................................236 
Intervjuer, m. m.........................................................................................240 



 
 
 

6 

Otryckta källor, Södertälje-Tveta församling..........................................242 
Arkivmaterial ............................................................................................242 
Intervjuer, m. m.........................................................................................245 

Tryckt material............................................................................................247 

Internetreferenser .......................................................................................249 

BILAGOR ............................................ ........................................... 250 

Bilaga 1 .........................................................................................................250 
Intervjuguide – ”Samtalsintervjuer” .........................................................250 

Bilaga 2 .........................................................................................................251 
Intervjuguide – ”Intervjuer”......................................................................251 

Kyrkoråd ...............................................................................................251 
Gudstjänster ..........................................................................................251 
Familjecentralen ...................................................................................252 
Arken / Öppna kyrkan ..........................................................................253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

7 

Förord 
 
Föreliggande text är en analys av talet om identitet och pluralism i Olaus 
Petri och Södertälje-Tveta församlingar. Studien utfördes under åren 
2003 och 2004 och har efter det strukturerats och analyserats.  
 
Materialet från Örebro Olaus Petri har redan använts i min licentiatav-
handling, Den här presenterade texten utgör ”källmaterial” för den dok-
torsavhandling jag kommer att lägga fram under 2008 med titeln Ge-
menskap och mångfald. 
 
Den som enbart är intresserad av det empiriska materialet kan läsa texten 
fristående från avhandlingen och på så sätt få en bild av undersökningen. 
Metodkapitlet tjänar funktionen att göra denna text läsbar och möjlig att 
förstå. Den som också är intresserad av den teologiska analysen av mate-
rialet hänvisas till avhandlingen, där det också kommer att finnas ett mer 
utbyggt metodkapitel. 
 
Niclas Blåder 
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Inledning 

En församlings praktiska tänkande 
 

TALET OM FÖRSAMLINGEN 
 
Svenska kyrkan är enligt kyrkoordningen1 en folkkyrka. Inom folkkyr-
kan ryms alla de som är tillhöriga kyrkan, vilket år 2003 var 79,6 % av 
Sveriges befolkning.2 Dessa är, om de är bosatta i Sverige, också med-
lemmar i någon av kyrkans församlingar.3 En församling inom Svenska 
kyrkan rymmer därför en mycket heterogen grupp människor.  

 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med upp-
draget att förmedla evangelium i ord och handling. 
Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tviv-
lande likaväl som för den trosvisse, för den som har 
hunnit kortare likaväl som för den som hunnit län-
gre på trons väg.4 

 

Samtidigt som församlingen rymmer inre pluralism står denna stora 
grupp människor i olika relationer till det övriga samhället, med dess 
pluralism. Hur kan man då förstå hur lokala församlingar inom Svenska 
kyrkan talar och reflekterar kring sin identitet och hur de hanterar den 
pluralistiska situation församlingen lever i, men också hanterar den plu-
ralism som finns inom varje enskild församling? Det har varit grundfrå-
gor sedan detta arbete påbörjades. I början togs utgångspunkten i för-
                                        
1 Kyrkoordningen är det regelverk som, efter relationsändringen till staten, styr Svenska 
kyrkan. 
2 Svenska kyrkans databas. www.svenskakyrkan.se/statistik (050407).  
3 Kyrkoordning – Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Sjätte avdelningen, 
inledning. 
4 Kyrkoordning – Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Sjätte avdelningen, 
inledning.  
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samlingarnas församlingsinstruktioner,5 men då tanken var att söka 
komma åt samtal, reflektion och tänkande vilka på olika sätt uttrycker 
och påverkar församlingens självbild och agerande visade det sig att för-
samlingsinstruktionerna inte räckte som material.  
 
Ett alternativ var att vidga undersökningen till att gälla det tal om identi-
tet och pluralism som förekommer. Det finns olika sådana tal i en för-
samling inom Svenska kyrkan då den på många sätt är en mycket kom-
plex enhet. Medlemsmässigt består den dels av människor som är döpta, 
kyrkoaktiva och troende, dels av människor som tillhör en eller två av 
grupperna. Några medlemmar tillhör inte någon av dessa grupper men 
kan t.ex. vara tillhöriga i avvaktan på dop.6 När det gäller beslut och 
handling finns det i varje församling ett centrum bestående av kyrkoråd 
och anställda. Detta centrum har stor makt och stort inflytande vad gäller 
ekonomin, församlingsaktiviteterna och, inte minst, talet om församling-
en d.v.s., 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 han-
teras 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 blir centralt för förståelsen av en församling i 
Svenska kyrkan. Då jag är intresserad av det tal som styr och motiverar 
visioner och etiska ställningstaganden faller det sig naturligt att jag söker 
mig till det tal där viktiga delar av detta står att finna, d.v.s. till talet om 
identitet och pluralism bland förtroendevalda och anställda.   
 

                                        
5 En församlingsinstruktion är ett dokument varje församling inom Svenska kyrkan skall 
upprätta i och med tillkomsten av den nya kyrkoordningen. Det skall upprättas av kyrko-
herde och kyrkoråd och utfärdas av stiftets domkapitel. Församlingsinstruktionen skall re-
dogöra 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 för 
Svenska kyrkan 57 kap. 5 §.   
6 Kyrkoordning - Med angränsande Lagstiftning för Svenska kyrkan. 29 kap. 
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”FIVE DIMENSIONS OF PRACTICAL MORAL THINKING” 
 
Ett sätt som öppnar sig för att kunna tolka och förstå talet om försam-
lingen och se mönstren i detta tal bland förtroendevalda och anställda, är 
att som inspirationskälla använda Don S. Browning7. Den del av Brow-
nings tankevärld som blir intressant för mig att använda som utgångs-
punkt när jag skapar redskap för mina analyser är hans ”five dimensions 
of practical moral thinking”  
 
För att förstå Brownings ”five dimensions of practical moral thinking” 
börjar jag i det Browning, i anslutning till Clifford Geertz, kallar för en 
”thick description”.8 

 

It is to describe the contemporary theory-laden prac-
tices that give rise to the practical questions that 
generate all theological reflection. To some extent, 
this first movement is horizon analysis, it attempts 
to analyze the horizon of cultural and religious 
meanings that surround our religious and secular 
practices. To describe these practices and theire sur-
rounding meanings is itself a multidimensional 
hermeneutic enterprise or dialogue. It would be a 
great misstake to belive that descriptive theology is 
simply a sociological task, especially if sociology is 
modeled after the narrowly empirical natural sci-
ences. Descriptive theology, however, would be 
close to sociology if sociology were conceived her-
meneutically. A hermeneutic sociology sees the so-
ciological task as a dialogue or conversation be-

                                        
7 År 2002 pensionerades Don S. Browning från sin tjänst som ”Alexander Campbell Pro-
fessor of Etics 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 samhällsvetenskaperna. Särskilt hur den teologiska etiken kan använda sig av sociologi 
och psykologi. University of Chicagos hemsida: 
http://divinity.uchicago.edu/faculty/profile_dsbrowning.html (050312). 
8 Se t.ex. Geertz, C.: The Interpretation of Cultures, s. 3-30 
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tween the researcher and the subjects being re-
searched.9  

 
Browning argumenterar för att en ”thick description” måste göras på ett 
hermeneutiskt sätt, dvs. den måste beskriva motiveringar, resonemang 
och överväganden. Forskaren måste förstå all beskrivnings ideologiska 
natur och på så sätt också ta ansvar för sin förförståelse.10 För att kunna 
göra en beskrivning av en församlings resonemang och handlingar – vil-
ket med min terminologi innebär att studera talet om församlingen och 
arbetet som däri sker för att förstå sig själva – utifrån en förståelse av att 
en beskrivning måste vara ”thick”, skapar Browning, vad han kallar fem 
dimensioner av ”practical moral thinking”. Om inte detta flerdimension-
ella betraktelsesätt tydliggörs, menar Browning, är det lätt att fokus istäl-
let kommer att ligga på en eller ett par av dimensionerna. Sedan början 
av 1980-talet har han därför i ett flertal böcker och artiklar argumenterat 
för ett flerdimensionellt synsätt, i motsatsställning till ett en- eller fådi-
mensionellt synsätt som Browning menar ger en för snäv och därför 
mindre korrekt bild av en församling.11 Dimensionerna är dock ingenting 
han härleder, snarare konstruerar han dem och menar att det bästa argu-
mentet för dimensionernas giltighet är att de har visat sig vara fruktbara 
för beskrivningen av vårt praktiska handlande och för förståelsen av en 
församlings praktiska tänkande. Han gör inte anspråk på att komma med 
den slutgiltiga lösningen, han pekar på ett sätt, men det sättet menar 
Browning har visat sig vara konstruktivt.12   
 

                                        
9 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s 47 f. 
10 Se Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology eller Browning, D. S. Integrat-
ing the approaches: A Practical theology (i: Building Effective Ministry, ed. Dudley, C. S.) 
s. 220-237  
11 Se t.ex. Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology eller Browning, D. S. Inte-
grating the approaches: A Practical theology, (i: Building Effective Ministry, ed. Dudley, C. 
S.), s. 220-237 eller Browning, D. S.: Religious Ethics and Pastoral Care, s. 53 ff. eller 
Browning D. S.: Feminism, family, and women´s rights: a hermeneutic realist perspective, 
(i: Zygon, vol. 38, no.2, June 2003), s. 321 f. 
12 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 107 ff. 
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1. Visionsdimension: Här ställs frågor kring de metafysiska perspektiven. 
I kristen tro används t.ex. begrepp som: Gud som skapare, Gud som fräl-
sare, nåd och försoning för att förklara och bygga meningssammanhang. 
Hur använder församlingen dessa och liknande begrepp för att beskriva 
sin identitet? Vilken är församlingens ”stora berättelse” om sig själv och 
sin roll?  
 
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, dvs. om t.ex. Guds na-
tur upplevs som varande kärlek så får det konsekvenser för vad som upp-
levs som ett rätt handlande. Nivån måste också svara mot de reella be-
hov som man finner i nivå 3.  
 
3. Behovsdimension: Här ställs frågorna om 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 
församlingen? Hur reder man ut situationen när det blir en konflikt mel-
lan egna och andras behov? Vilka behov är det man tillfredsställer och 
sker det på bekostnad av någonting 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 
praxis. Vilka roller finns det i församlingen och hur ser de ”regler” ut 
som styr rollerna? Hur ser den kommunikation ut och hur fungerar den 
kommunikation som framträder i relation till rollerna?  
 
När Browning beskriver de fem ovanstående 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 dessa fem dimensioner samt i medvetandet av 
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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 konventionellt.  
 

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 uncriti-
cally assumed and unthematized. In the case of 
critical practical thinking, they are concious, thema-
tized, and open to tests of various kinds. I call them 
dimensions of practical thinking because they gen-
erally interpretate so smoothly that we are unaware 
of them as differentiated aspects of experience. I oc-
casionaly use the metafor of levels in contrast to 
dimensions to communicate that the visional and 
obligational dimensions are more comprehensive 
and influece our interpretations of the lower three 
levels. Nonetheless the so-called lower levels also 
influence the form and sometimes reshape the sub-
stance of the more comprehensive visional and obli-
gational levels.13 

 

”PRACTICAL REASON” OCH TANKEFIGURER 
 
När Browning, i boken A Fundamental Practical Theology, använder 
begreppet ”practical reason” gör han det i anslutning till en flertusenårig 
tradition där man finner namn som Aristoteles, Thomas av Aquino och 
Kant men också mer moderna tänkare som Gadamer och McIntyre.14 
Genom historien har begreppet ”practical reason” eller phronesis som 
det heter hos Aristoteles eller prudentia hos Thomas15 betecknat den 
klokhet med vilken en människa bedömer vad som är en rätt handling 

                                        
13 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 108 
14 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 10 ff. 
15 Sigurdson, O.: De prudentia, s. 8 
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vid en speciell tidpunkt och på en specifik plats.16 På ett personligt plan 
skulle man kunna uttrycka ”practical reason” genom att säga att varje 
gång en person är tvungen att ta ställning i en fråga görs beslutet mot 
bakgrund av den personens historia och bakgrundskunskap. Där vägs ti-
digare erfarenheter in och den etiska grundhållningen synliggörs. När 
Browning använder begreppet ”practical reason” argumenterar han för 
att begreppet har uppgiften att söka rekonstruera bilder som krackelerar 
och även rekonstruera den praxis som bygger på bilden.17 Genom erfa-
renheter och minnen söker man omformulera eller tydliggöra en förete-
else som inte direkt är möjlig att tolka, för att utifrån denna omformule-
ring 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 
församling, vilket på motsvarande sätt gör en händelse eller en situation 
begriplig genom att tolka och visa på framkomliga handlingsvägar.18 
Denna ”practical reason” är inte någonting statiskt som för tid och evig-
het ger en klar och fast tolkningsram. Snarare är det så att det ständigt 
inträffar ”kriser” som medför att detta ”practical reason” måste omfor-
muleras för att tillvaron fortfarande skall uppfattas som meningsfull. 
Kanske måste bibeltexter, bekännelseskrifter och liknande studeras på 
nytt. När hela processen är klar står församlingen med en ny ”practical 
reason” som håller och fungerar ända till man på nytt ställs inför en 
”kris”, då måste arbetet att omskapa församlingens ”practical reason” 
starta på nytt. Utveckling sker som en ständig dialog mellan dess ”prac-
tical reason” och nya upplevelser som drabbar församlingen som nya 
”kriser”.19 
 

I min användning av Browning kommer jag att översätta begreppen 
”practical reason” och ”practical moral thinking”, som Browning använ-

                                        
16 Sigurdson, O.: De prudentia, s. 8 
17 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 10 ff. 
18 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 2 ff. 
19 Browning, D. S.: A Fundamental Practical Theology, s. 2 ff. 
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der synonymt20, med begreppet ”praktiskt tänkande”. Jag kommer dock 
att utveckla en egen användning av begreppet, där jag ser praktiskt tän-
kande som ett begrepp vilket i en församling tar sig uttryck på olika ni-
våer. Den första nivån är de olika bilder av församlingen som möter i ta-
let om, och som synliggörs genom de enskilda intervjuerna. Här resone-
rar olika informanter utifrån sina respektive perspektiv kring hur de upp-
lever identitet och pluralism i relation till den kristna tron, till kyrkan 
och till etiska dimensioner. Jag benämner denna nivå: individuellt prak-
tiskt tänkande. 
 
I uppbyggandet av den andra nivån av det praktiska tänkandet tar jag 
hjälp av Johan Asplund21 och hans tankar kring tankefigurer. I boken Te-
orier om framtiden beskriver Asplund hur han menar att tankefiguren är 
en mellannivå mellan (utifrån en marxistisk förståelse av världen) bas 
och överbyggnad. Överbyggnaden blir i hans resonemang diskurserna (i 
min begreppsvärld ”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 - självständiga eller inbördes 
obesläktade, om de återgår på vitt skilda tanke-
figurer. En grundläggande heuristisk tes blir 
sålunda: För varje diskurs måste man försöka fast-
ställa, vilken eller vilka tankefigurer den återgår på; 
först härefter är diskursens innebörd preliminärt 
klarlagd…Jag använder alltså uttrycket ”diskurs” 

                                        
20 Se t.ex. Browning, D. S.: Feminism, family, and womens´s rights: a hermeneutic realist 
perspective, (i: Zygon, vol. 38, no. 2, June 2003), s. 321 ff. 
21 Johan Asplund har tidigare varit professor i socialpsykologi i Köpenhamn och verksam 
vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Nu är han professor emeritus vid 
Lunds universitet. Nationalencyklopedin, band 2, s. 35. eller 
http://sv.wikipedia.org/wiki/johan_asplund (080117) 
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därför att jag betraktar diskurserna som diskurser 
över tankefigurer.22    

 
När Asplund skall förklara begreppet tankefigur gör han det genom att 
ge två ledord, det första är komplexitet23 och det andra är tröghet.24 Med 
komplexiteten vill Asplund visa att tankefigurer är sammansatta och inte 
självklart entydiga. Hans exempel är tankefiguren barn(dom) vilket är 
förknippat såväl med vekhet, sårbarhet och oskuld som med dristighet, 
försigkommenhet och oregerlighet. Trögheten står i Asplunds beskriv-
ning för att en tankefigur, aldrig så som en diskurs kan vara en punktuell 
händelse, med en snabb början och ett lika hastigt slut. Tankefiguren är 
alltid utdragen i tid på ett annat sätt än en diskurs är det.  
 
Det jag tar fasta på i Asplunds resonemang är inte hela hans teori, utan 
snarast hans tankar kring diskurs och tankefigur, dvs. hans resonemang 
kring att diskurser, i mitt fall talen om församlingens identitet i relation 
till inneboende och omgivande pluralism, faller tillbaks på en mer 
grundläggande tankefigur. Att ta utgångspunkten i Asplunds tankar gör 
det möjlig för mig att i olika individers tal om identitet och pluralism i 
en församling upptäcka ett fåtal tankefigurer eller mönster. Jag kallar 
detta för: tankefigurernas praktiska tänkande. 
 
På den tredje nivån hanterar en församling att den rymmer olika tankefi-
gurers praktiska tänkande vilka hanterar pluralism, dvs. hur argumente-
rar och handlar en församling för att kunna hantera att man inom sig 
rymmer skilda uppfattningar kring identitet och pluralism? Jag kallar 
denna tredje nivå för: församlingens praktiska tänkande. 

 

                                        
22 Asplund, J.: Teorier om framtiden, s. 150. 
23 Asplund, J.: Teorier om framtiden, s. 163 ff.  
24 Asplund, J.: Teorier om framtiden, s. 162 f. 
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Studiens fråga  
 
Hur motiverar anställda och förtroendevalda i sitt tal om identitet och 
pluralism sina handlingar och etiska ställningstaganden? Vilka kommer 
att utgöra församlingen, dvs. vilka blir församlingens ”vi”, med dessa 
typer av handlingar? Hur argumenterar anställda och förtroendevalda när 
det gäller överväganden man gör när man ställer detta ”vi” i relation till 
den pluralism som samhället i övrigt erbjuder och hur argumenterar man 
för att kunna förstå och hantera den pluralism som finns inom gruppen 
”vi”?  
 
Hur kan man utifrån dessa förutsättningar förstå hur lokala församlingar 
inom Svenska kyrkan, i sitt tal om sin identitet synliggör handlings-
styrande visioner? Hur talar de i relation till identitetsreflektionerna om 
den pluralistiska situation församlingen lever i samt hur styr ideal och 
visioner hanterandet av den pluralism som finns inom varje enskild för-
samling? 
 
Studiens fråga kan uttryckas: Hur ser en församlings praktiska tänkande 
kring identitet och pluralism ut, dvs. hur ser det tänkande ut som håller 
ihop ett pluralistiskt ”vi” i församlingen? Församlingens praktiska tän-
kande har sin utgångspunkt i anställdas och förtroendevaldas uttryckta 
individuella praktiska tänkanden och i tankemönstren i dessa individuel-
la praktiska tänkanden.  
 

Avgränsning av det empiriska materialet 
 

VAL AV FÖRSAMLINGAR 
 
Det grundläggande kriteriet för valet av församlingar har varit att det bör 
vara församlingar med många kyrkotillhöriga. Med en större församling 
följer också fler anställda och troligtvis ett mer omfattande kyrkligt arbe-



 
 
 

19

te, dvs. den inre pluralistiska komplexiteten står troligtvis i relation till 
församlingens storlek. Ytterligare kriterier har varit att finna församling-
ar som på intressanta sätt relaterar till olika pluralistiska yttre miljöer. 
Med andra ord kan man säga att min vilja har varit att finna församlingar 
med en stor pluralistisk bredd. Jag tänker då på den pluralism som en 
församling står i genom mötet och interaktionen med det omgivande 
samhället, men jag tänker också på möjligheten till en inre pluralism i 
församling, gudstjänstfirande församling, arbetslag, kyrkoråd osv. Ut-
ifrån dessa kriterier har jag valt att arbeta med Olaus Petri församling i 
Örebro, (19463 inv. varav 16001 kyrkotillhöriga), samt med Södertälje-
Tveta församling i Södertälje, (29323 inv. varav 19947 kyrkotillhöriga).  
 
Olaus Petri församling kan i punktform beskrivas på detta sätt: 
 
Staden 
 
Det är en större stad utanför storstadsområdena. 
Det är en skol-/universitetsstad. 
Det finns en relativt profilerad religiös kontext. 
 
Församlingen 
 
Det är en innerstadsförsamling. 
Den är relativt stor, medlemsmässigt. 
Den är en del av en ekonomisk samfällighet. 
Den är skapad genom församlingsdelning 1921 
 
Några ytterligare ”kännetecken” på församlingen 
 
Det är en manlig kyrkoherde (tillsatt 1999) 
Det är ca. 25 anställda. 
Det finns sju prästtjänster. 
Det finns en sjukhuskyrka (USÖ). 
Församlingen har en kyrka. 
Man har en högkyrklig profil. 
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Musiken har stort utrymme. 
Församlingen driver en familjecentral.  
 
Södertälje-Tveta församling kan i punktform beskrivas på detta sätt: 
 
Staden 
 
Det är en större stad i nära anslutning till storstadsområde. 
Det är primärt en industristad. 
Det finns en stor kulturell pluralism. 
Det finns en relativt profilerad religiös kontext. 
 
Församlingen 
 
Det är en innerstadsförsamling med delar på landsbygd. 
Den är stor, medlemsmässigt. 
Den är en del av en ekonomisk samfällighet. 
 
Några ytterligare ”kännetecken” på församlingen 
 
Det är en kvinnlig kyrkoherde (tillsatt 1997) 
Det är ca. 60 anställda. 
Det finns 7 prästtjänster. 
Församlingen har fyra kyrkor. 
Man har en blandad profil. 
 
 

VAL AV UTSNITT 
 
Jag väljer att studera talet om församlingen genom tre utsnitt. Utsnitten 
är valda så att de skall kunna ge inblickar i tre olika miljöer, där männi-
skor uttrycker sig på församlingens vägnar. Här synliggörs såväl det inre 
som det yttre talet, dvs. talet ”inifrån” kyrkoråd, huvudgudstjänst, famil-
jecentral och Arken/Öppna kyrkan men också det tal ”utifrån” av förtro-
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endevalda och anställda som berör kyrkoråd, huvudgudstjänst, familje-
central och Arken/Öppna kyrkan. 
 
Mitt första utsnitt är församlingens styrelse, dvs. kyrkorådet. Kyrkorådet 
har bl.a. till uppgift att leda och samordna församlingens förvaltning. 
Man ansvarar också för att församlingens grundläggande uppgift blir ut-
förd25 och följer de ekonomiska frågorna.26 Man skulle kunna säga att 
kyrkorådet i mitt arbete får representera ett helhetsperspektiv på försam-
lingen bl. a. genom ansvaret för måldokument som t.ex. församlingsin-
struktionen, men också budgetansvar och arbetsgivaransvar. Den delen 
av talet om församlingen som syns genom detta utsnitt är den officiella, 
bekräftande och legitimerande. 
 
Mitt andra utsnitt är församlingens huvudgudstjänst. Gudstjänsten sägs i 
kyrkoordningen vara kyrkolivets centrum.27 Detta utsnitt får i min kate-
gorisering representera ett perspektiv som sträcker sig in mot trosgemen-
skapen. I gudstjänsten gestaltas gemensamma uttryck och i reflektionen 
över gudstjänsten återfinns en central del av församlingens självförståel-
se. I mina studieförsamlingar firas med regelbundenhet även andra typer 
av gudstjänster såsom exempelvis: veckomässor, förbönsgudstjänster, 
ungdomsgudstjänster. Dessa gudstjänster är dock inte medtagna i detta 
arbete. 
 
Det tredje utsnittet är i Olaus Petri församling en familjecentral som 
drivs i samarbete mellan kyrka, kommun och landsting.28 Genom detta 
utsnitt får man syn på den delen av diskursen där församlingen formule-
rar sin öppenhet och diakonala hållning gentemot alla tillhöriga och 
samhället i stort. I Södertälje-Tveta församling utgörs mitt tredje utsnitt 

                                        
25 Kyrkoordningen 2 kap. 5§. 
26 Kyrkoordningen 4 kap. 6§. 
27 Kyrkoordningen 17 kap. Inledningen. 
28 Örebro kommun drog sig vid årsskiftet 04/05 ur samarbetet kring familjecentralen. Or-
saken 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 nu har dragit sig ur samarbetet har inte påverkat denna uppsats då 
såväl intervjuer som insamling av material var klart innan detta trädde i kraft. 
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av Arken/Öppna kyrkan. Här synliggörs Södertälje-Tveta församlings tal 
om relationen till diakoni och till samhället i stort. 
 

VAL AV SKRIFTLIGT MATERIAL 
 
Vid ett flertal besök i församlingarna, utspridda under ett drygt års tid, 
(hösten 2003 samt våren 2004) har material sökts. Med tonvikt på åren 
2002 och 2003, som har varit de två sista åren där material har varit till-
gängligt och komplett, har material sökts inom ett brett spektrum. Näm-
nas kan t.ex. församlingsinstruktion, kyrkorådsprotokoll, protokoll från 
kyrkorådets AU, visitationsprotokoll och ämbetsberättelser. Även flyg-
blad, programblad, informella anteckningar från medarbetarsamlingar 
samt listor med kollektändamål och liknande har samlats in.  
 

VAL AV INTERVJUPERSONER 
 
Grundtanken när det gäller kriterier för valet av intervjupersoner i för-
samlingarna har inte varit att det primärt skall vara representativt, utan 
relevant utifrån syftet att identifiera olika individuella praktiska tänkan-
den.  
 
Under hösten 2003 genomförde jag därför 17 samtal/intervjuer i Olaus 
Petri och i Södertälje-Tveta församlingar. De intervjuade informanterna 
var personer som i förväg kunde tänkas ha en stor inblick i församling-
arnas arbete. Framförallt bestod gruppen av anställda och förtroendeval-
da, men även andra kategorier fanns med. De inledande intervjuerna29 
                                        
29 I notförteckning och litteraturlista hänvisar ordet ”intervju” till de intervjuer vilka är ut-
skrivna och tillbakaskickade för korrektur. ”Samtalsintervju” hänvisar till de ursprungliga 
intervjuer jag gjorde för att få en bild av församlingen och som gav information om vilka 
informanter som skulle vara intressanta att använda för mina ”intervjuer”, dessa är inte hel-
ler utskickade för korrektur. ”Kompletterande samtalsintervju” syftar på intervjuer vilka är 
gjorda för att komplettera eller tydliggöra specifika frågor. Dessa kompletterande intervju-
er är gjorda med informanter vilka tillhör gruppen ”intervju”. Samtalsintervju: XX 2, hän-
visar till intervjuer gjorda med personer vilka inte tillhör någon av ovanstående grupper.   
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under hösten 2003 har haft formen av ”fritt” berättande, där jag bad in-
formanten att ”berätta för mig om församlingen”. Intervjuerna tog unge-
fär 2 timmar. Under samtalets gång inflikade jag frågor för att få förtyd-
ligat saker jag inte förstått eller behövde få kompletterat. Framförallt 
skedde dock berättandet på informantens villkor. Intervjuerna bandades 
inte, istället gjorde jag noteringar under samtalets gång, som jag efteråt 
skrev rent. Utifrån intervjuerna och övriga iakttagelser i konstruerades 
sedan ett större antal (72 st.) öppna frågor. 
 
Under våren 2004 fortsatte jag med ett mer systematiserat intervjuarbete. 
Jag valde ut 11 informanter i Olaus Petri och 9 informanter i Södertälje-
Tveta för intervju. De var alla anställda eller förtroendevalda. Till viss 
del bestod gruppen intervjuade av samma informanter som intervjuades 
”fritt” hösten dessförinnan. Informanterna har valts genom att söka in-
formanter med stark anknytning till ett eller flera av utsnitten in i för-
samlingen. Kyrkoherden har intervjuats då kyrkoherden har ett över-
gripande ansvar och en överblick över församlingens olika delar. Detta 
övergripande ansvar innebär att speciella krav ligger på kyrkoherden att 
kunna hantera pluralism, krav övriga anställda inte behöver ta ställning 
till i samma utsträckning. Kyrkoherden skall utifrån en arbetsledande 
position kunna hålla ihop församlingen. Från gruppen av förtroendeval-
da har intervjuats ordföranden och gruppledare eller motsvarande. Från 
gruppen av anställda har intervjuats präster, kyrkomusiker, församlings-
pedagoger och diakoner. I något fall har jag också kompletterat material-
et med en telefonintervju med någon informant som inte sedan tidigare 
varit inräknad bland informanterna. 
 
Informanterna har av de 72 frågorna, var och en, fått mellan 10 och 15 
frågor, sorterade gruppvis, dvs. t.ex. prästerna har fått samma frågor vad 
gäller gudstjänsten. Frågorna har sedan kompletterats med frågor angå-
ende de andra utsnitt den enskilde informanten har inblick i. 
 
Liksom vid de förberedande intervjuerna har jag inte heller tagit upp de 
nya (våren 2004) intervjuerna på band. Under intervjuns gång (ca. 2-2.5 
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timmar) har jag gjort anteckningar.30 Dessa har sedan skrivits rent för att 
skickas till informanten som då getts tillfälle att korrigera texten.31 Den 
text jag sedan fått i retur är den text jag har använt i mitt arbete. I vissa 
fall har jag återkommit till informanterna för att få förtydliganden eller 
göra kompletteringar av materialet. 
 
Att jag låtit informanterna korrekturläsa sina texter (även stryka och läg-
ga till) har sin grund i det faktum att i ett intervjuarbete är det inte enbart 
så att intervjuaren ges möjlighet att samla ett material, det innebär även 
att processer startar hos informanterna, processer som intervjuaren inte 
kontrollerar. Det innebär också att informanten kan ”lockas” att ge ut-
tryck för uppfattningar som inte tidigare är genomreflekterade eller sta-
bilt grundade.32 Konsekvenserna av detta skulle med Brownings termi-
nologi kunna uttryckas som att arbetet med intervjuer kan ha bidragit till 
att utveckla informanternas praktiska tänkande,33 dvs. att informanternas 
praktiska tänkande har blivit mer kritiskt.34  
 

 
 

                                        
De citat som förekommer i uppsatsen som blockcitat och som hänförs till intervjuer är ute-
slutande hämtade från intervjuer där informanten getts möjlighet till korrigering. 
30 För ett vidare studium om intervjuer och intervjuteknik se t.ex. Kvale, S.: Den kvalitati-
va forskningsintervjun, eller Lantz, A.: Intervjumetodik.  
31 Intervjuerna som har kommit i retur och blivit korrekturlästa har i allt väsentligt enbart 
ändrats språkligt eller i vissa fall, vad gäller fakta. I ett par fall har den korrigerade texten 
visat större förändringar gentemot det som antecknades vid intervjun. I dessa fall har det 
avsnittet inte tagits med som citat i någon form.   
32 Se t.ex. Kvale, S.: Den kvalitativa forskningsintervjun, eller Lantz, A.: Intervjumetodik, 
eller Bryman, A.: Samhällsvetenskapliga metoder. 
33 Detta medför att arbetet, till viss del i sin förlängning, har likheter med aktionsforskning. 
För vidare läsning om aktionsforskning se: Bryman, A.: Samhällsvetenskapliga metoder, s. 
261 f.  
34 Se ovan: ”Five dimensions of practical moral thinking”. 
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DELTAGANDE OBSERVATION 
 
Förutom intervjuer och insamling av skriftligt material har till viss del 
även deltagande observation använts.35 Detta har gjorts vid ett flertal be-
sök i församlingen och har i varierande grad berört alla tre utsnitten. Ob-
servationerna har dock inte gjorts heltäckande för att inhämta ny infor-
mation, de har snarare primärt gjorts för att söka förstå, tolka och 
komplettera det som är sagt genom intervjuerna eller återfinns i det 
skriftliga materialet.  
 

Studiens syfte 
 
Syftet är att frilägga en församlings praktiska tänkande om identitet och 
pluralism. Medlet för att kunna göra detta är att genom intervjuer, in-
samlat material och deltagande observation i en församling inom Svens-
ka kyrkan studera talet om församlingen bland anställda och förtroende-
valda i relation till identitet och pluralism, på det praktiska tänkandets tre 
nivåer.  
 
Hur tänker och talar förtroendevalda och anställda om identitet och plu-
ralism, på en individuell basis och hur handlar de för att lösa det som de 
anser vara församlingens uppgift? Hur interagerar olika personer och 
olika delar av församlingen med varandra i denna fråga, dvs. hur talar 
man om den interna pluralismen och inom vilka förståelseramar sker 
det? Hur relaterar man i sitt tal till omvärlden, dvs. hur hanterar man den 
externa pluralismen?  
 
I detta tal återfinns ett fåtal (av församlingen, redan tidigare, relativt 
kända) tankefigurer. Frågan är dock hur man slutligen hanterar de olika 
tankefigurernas praktiska tänkande som lever parallellt, hur gör man för 
att församlingen skall kunna bilda en fungerande enhet? Är utgången ett 
                                        
35 Se t.ex. Bryman, A.: Samhällsvetenskapliga metoder, s. 276 ff. eller Patel, R. & David-
son, B.: Forskningsmetodikens grunder, s. 87 ff. 
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slags ”modus vivendi” i församlingen eller är det så att det sätt på vilket 
församlingen hanterar skilda tankefigurers praktiska tänkande, kommer 
att resultera i en kris?  
 
Syftet skulle kunna uttryckas genom att ställa frågan: Vad i församling-
ens praktiska tänkande kring identitet och pluralism innehåller drag av 
sammanhållande kitt och var gror frön till möjliga kriser i församlingen?    
 
Man kan uttrycka syftet genom att säga att det är att med en församling 
inom Svenska kyrkan som exempel, visa hur anställda och förtroende-
valda i sitt tal resonerar kring frågorna om hur pluralism bör hanteras 
(det individuella praktiska tänkandet). I det individuella praktiska tän-
kandet är det möjligt att se ett fåtal mönster (tankefigurernas praktiska 
tänkande). Olika mönster måste man hantera för att inte hamna i en kris, 
dvs. man måste hantera oenighet i tankefigurernas praktiska tänkande. 
Hanteringen av tankefigurernas praktiska tänkande bildar då församling-
ens praktiska tänkande. 
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Olaus Petri församling 

Staden och församlingen 
 

ÖREBRO 
 
Örebro kommun har 125 000 invånare. Örebro stad är residensstad och 
där finns universitetssjukhus och universitet.36 I universitetets närhet lig-
ger också Örebro teologiska högskola som bedriver teologisk under-
visning på grundnivå. Inget enskilt företag är tongivande i Örebro, den 
ekonomiska kärnverksamheten är istället spridd över en mängd mindre 
och medelstora företag med skiftande verksamhetsområden.37 Andelen 
personer med utländsk bakgrund var 16,7 % år 2004 och antalet arbets-
lösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder var samma år 11 % av de i 
åldersspannet 18-64 år.38  
 
Staden ligger i en skärningspunkt mellan de gamla vägarna. Pilgrims-
leden mot Trondheim, vägen mellan Östergötland och Dalarna samt 
Eriksgatan, alla drog de fram vid det vadställe över Svartån som kom att 
få namnet Örebro.39 Under 1200-talet bekräftade Birger Jarl det avtal 
kung Knut Eriksson redan 100 år tidigare hade ingått angående de Lübs-
ka handelsmännen och som innebar att tullar och avgifter avskaffades 
för dem.40 Följden blev att grupper av tyska handelsmän kom till Sveri-
ge. Grupper som så småningom blev inflytelserika. Örebro kom också 
mycket riktigt att anläggas som en handelsplats enligt tyskt mönster med 
torg, kyrka och rådhus samt lägre trähusbebyggelse runtomkring.41 

                                        
36 Örebro universitets hemsida. http://www.oru.se/start____2232.aspx (050305) 
37 Örebro kommuns hemsida. http://www.orebro.se/visintra_1793.htm (050305) 
38 Örebro kommuns hemsida. 
http://www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@5010 (050407) 
39 Örebro kommuns hemsida. http://www.orebro.se/visintra_1793.htm (050305) 
40 Palmaer Waldén, M.: Örebro i äldre tid, (i Örebro 700 år), s. 12.  
41 Örebro kommuns hemsida. http://www.orebro.se/visintra_1793.htm (050305) 
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Framförallt var det järnet från Bergslagen som kom att få en framträdan-
de roll för handeln. Med tiden avstannade dock Örebro i sin utveckling. 
Strider om och kring fästningen, Örebrohus, samt konkurrens i handeln 
med järn från såväl Stockholm som Arboga, Köping och Västerås var 
bidragande orsaker.42 
 
Situationen för Örebro ändrades inte förrän Hertig Karl tillträdde. Han 
renoverade Örebrohus till ett renässansslott och staden fick också en-
samrätt på järnhandel i regionen. Två årliga marknader förlades till Öre-
bro och fyra riksdagar hölls under Karls tid.43 Uppgången blev dock inte 
långvarig. Redan framåt mitten av 1600-talet fick Örebro konkurrens 
från flera nya stadsbildningar i området. Under de efterföljande 200 åren 
hände inget revolutionerande i Örebro. Handeln med järn kom att både 
öka och minska likaså kom sjötrafikens betydelse att gå både upp och 
ned.44 Den egentliga vändpunkten för stadens utveckling kom med en 
katastrof. I mars 1854 började en brand i Örebro och praktiskt taget hela 
den centrala delen av staden brann ned. Inom ett knappt dygn var 92 
gårdar borta och en fjärdedel av Örebros befolkning var hemlös. Det 
som kan betecknas som tur i oturen var att branden kommit i en ekono-
misk högkonjunktur, framförallt baserad på den ökade järnexporten i 
samband med Krimkriget.45 Örebro kunde därför byggas upp igen, men 
nu med en modern stadsplanering. Det krävdes dock ytterligare en faktor 
för att detta skulle vara möjligt och det var att Hjälmaren sänktes med 
två meter år 1878-1887, vilket gav möjlighet att bygga på de tidigare 
sanka markerna nedanför den ås där Örebro låg.46 Stora stenhus vid raka 
och breda gator tog nu plats där det tidigare legat trähus enligt en medel-
tida planering.   
 

                                        
42 Waldén, B.: Örebro genom tiderna, (i Svenska stadsmonografier, Örebro, red Harnesk, 
P.), s. 47 ff. 
43 Palmaer Waldén, M.: Örebro i äldre tid, (i Örebro 700 år), s. 34 f. 
44 Örebro kommuns hemsida. http://www.orebro.se/visintra_1793.htm (050305) 
45 Palmaer Waldén, M.: Örebro i äldre tid, (i Örebro 700 år), s. 94 ff.  
46 Sjölin, I.: Dopsed i förändring, s. 42. 
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Örebro blev en industristad där kexfabrik och skoindustrier var några av 
de industrier som kom att växa upp och få en stor betydelse. Kommuni-
kationerna förbättrades genom att järnvägen drogs fram och arbetstillfäl-
lena kom att öka då SJ förlade sina lokverkstäder i staden. Inte bara eko-
nomiskt blev Örebro en centralort. Vid mitten av 1800-talet framträdde 
också olika religiösa separatistiska rörelser i Närke, bl.a. kom P. J. Heij-
denberg, som var påverkad av Rosenius, till Örebro. 1854 reste han till 
Hamburg för att döpas. Hemkommen därifrån startade han Örebro bap-
tistförsamling.47 Efter konventikelplakatens 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 hu-
vudplatserna för baptismen.48 Detta förhållande kan fortfarande sägas 
gälla i Örebro där frikyrkorörelsen även idag är markant. Folkmängden 
kom att öka snabbt. Från 1850 till 1950 skedde en tiodubbling av be-
folkningen. Under 1960-talet och 1970-talet ökade konkurrensen mot 
Örebros traditionella industrier och man var tvungen att finna nya vägar. 
Örebro av idag är en skol-, universitets- och tjänstemannastad med små 
och medelstora industrier.49  
 

OLAUS PETRI 
 
Olaus Petri församling är en av sex innerstadsförsamlingar i Örebro. 
Församlingen ingår också 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 lig-
ger längs samma huvudgata som Nikolai men längre norrut. År 2002 
hade Olaus Petri församling 19463 innevånare varav 16001 var kyrko-
tillhöriga.50 Församlingen har en kyrka och ett församlingshem där större 
delen av arbetet är samlat. Vidare finns en lokal som går under namnet 

                                        
47 Swedberg, R.: Det religiösa livet, (i Svenska stadsmonografier, Örebro, red. Harnesk, 
P.), s. 206 ff. 
48 Palmaer Waldén, M.: Örebro i äldre tid, (i Örebro 700 år) s. 108 f. 
49 Örebro Kommuns hemsida. http://www.orebro.se/visintra_1793.htm (050305) 
50 Matrikel för Svenska kyrkan 2002, (red. Norrman, R.), s. 136 (92:5) 
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”Ringstorpsgården”, där det framförallt bedrivs olika typer av barnverk-
samhet.51 År 2003 var antalet anställda 22 personer. Av dessa hade fem 
sin främsta tjänstgöring förlagd till sjukhuskyrkan. När det gäller bostä-
der består den territoriella församlingen i hög utsträckning av äldre be-
byggelse, framför allt av flerfamiljshus, men också av villaområden. 
Inom församlingens gränser ligger också ett antal större institutioner 
t.ex. polishuset, SCB och universitetssjukhuset samt det nu nedlagda re-
gementet I3.  
 
Dagens Örebro delas i en sydlig och en nordlig del. Under Örebros tidi-
gaste tid var det dock troligen bara den södra delen som kallades Örebro. 
Den norra delen kallades Längbro, efter socknen och hade sin egen kyr-
ka. I ett brev från år 1314 av påven Clemens V kan man förstå att Läng-
bro varit huvudförsamling för både Längbro och Örebro. Detta ändrades 
dock under medeltiden och staden fick två kyrkoherdar. Detta förhållan-
de fortgick troligen fram till Gustav Wasas indragning av Längbro pasto-
rat. I och med detta blev innevånarna på Örebros norra sida utan en egen 
kyrka. Nikolaikyrkan vid Stortorget på den södra sidan fick nu rymma 
stadens alla gudstjänstfirare. Det kom att dröja fram till mitten på 1800-
talet innan frågan om en kyrka för befolkningen på Örebros norra sida 
kom upp igen. Under denna tid fanns det en enkel hospitalskyrka i trä 
som tjänade som Örebros norra kyrka. 52 
 
Under en debatt i Nikolai kyrkoråd år 1862 framläggs tanken att Nikolai 
kyrka bör rivas för att ge plats för en ny kyrka som bättre skulle kunna 
passa den växande staden. Vid detta sammanträde var arkitekt Adolf 
Kjellström närvarande för att diskutera Nikolaikyrkans restaurering. Han 
framlade vid detta sammanträde tanken att bygga ytterligare en kyrka i 
staden, på den norra sidan. Kjellström börjar också tidigt att göra utkast 
och förslag på en ny kyrka. Han är sin tid trogen och hans förslag präg-
las av en stark historieromantik även om han anses vara en mycket själv-
ständig tänkare inom denna genre. Det kom att dröja mer än 40 år innan 

                                        
51 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8 
52 Detta stycke är i stort hämtat från: Kilström, B. I.: Kyrkans förhistoria, (i Jag vet en 
port), s. 7 ff. 
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tiden blev mogen för beslut. Den 12 december 1902 lägger prosten K. E. 
Edlund fram en skrivelse som visar att det kommer att behövas en kyrka 
till i Örebro. Denna skrivelse kom att starta en process som inte avsluta-
des förrän den 19 april 1907, på Olaus Petris dag. Olaus Petri kyrka in-
vigdes av biskop U. L. Ullman den 22 december 1912.53 
 
Kyrkan hörde dock fortfarande till Nikolai pastorat. Egen församling 
blev Olaus Petri först 1921 då Carl Stenbeck blev församlingens förste 
kyrkoherde. En informant säger att man nog kan säga att Olaus Petri för-
samling redan från början, 1921, kunde beskrivas som ett svenskkyrkligt 
alternativ till frikyrkorna i Örebro.54 Kyrkoherde Carl Stenbeck som av 
många ansågs vara en stor personlighet och predikant lade grunden för 
det.55 Efter 31 år som församlingens kyrkoherde slutade Carl Stenbeck i 
september 1952.56  
 
Efter honom kom Erik Esking som kyrkoherde. Han beskrivs som en 
person som kanske inte upplevdes som folklig, men som gjorde mycket 
för församlingens inre uppbyggnad. Esking var disputerad i exegetik. 
Han reste bl.a. över till USA för att där studera lutherska kyrkor. En in-
formant säger att redan 1958 användes det agendor i Olaus Petri kyrka, 
vilket inte var vanligt vid den tiden. Det fanns också pensionärssamling-
ar i församlingen och det var i det närmaste unikt, säger samma person.57 
Esking såg också vikten av att kyrkan nådde ut till människor, ett exem-
pel på det är att han upplät en av de fyra lägenheterna i pastorsexpeditio-
nens hus till bostadsförmedlingen, gentemot att de upplät en lägenhet på 
norr i Örebro till en av prästerna.58  
 
Efterträdare till Esking var Inge Lagerstedt. Han beskrivs som en mycket 
folklig präst som visste att uppskatta sina medarbetare. Informanter 
                                        
53 Detta stycke är i stort hämtat från: Kilström, B. I.: Kyrkans förhistoria, (i Jag vet en 
port), s. 11 ff. 
54 Samtalsintervju: OP. 9 
55 Samtalsintervju: OP. 9 
56 Kilström, B. I.: Kyrkans förhistoria, (i Jag vet en port), s. 97 
57 Kompletterande samtalsintervju: OP. 2 
58 Kompletterande samtalsintervju: OP. 2 



 
 
 

32

nämner honom som en älskad präst av såväl de som var aktiva i kyrkan 
som av många andra. Under flera år hade Olaus Petri fungerat som första 
församling för unga präster och många av dem hade tendenser till ett 
mer högkyrkligt, snarare än lågkyrkligt intresse, prästerna fick nu också 
möjlighet att under Lagerstedt pröva sig fram med andra former för 
gudstjänst och församlingsliv.59  
 
En av de unga prästerna var Karl-Erik Garlöv. 1975 blev han kyrkoherde 
i församlingen och där förblev han till sin pensionering 1999. Garlöv är 
den av kyrkoherdarna som främst har arbetat med den liturgiska med-
vetenheten. Han beskriver sig själv som influerad av anglikanska kyr-
kan. En informant berättar som exempel, att en präst sade till Garlöv vid 
dennes installation som kyrkoherde att ”Idag var det bara Union Jack, 
som saknades”.60 Med Garlöv fick församlingen en kyrkoherde som hade 
goda ekumeniska kontakter i Örebro, han hade också ett mycket gott 
rykte i de olika kyrkorna.61 Någon frikyrkomedlem har beskrivit honom 
som om han har en högkyrklig hjärna och ett frikyrkligt hjärta.62 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 han hade sedan 
gammalt kontakter med Örebro, bl.a. som kyrkoherde i Längbro försam-
ling. Även han har en liturgiskt högkyrklig ådra, kompletterad med en 
metodistisk bakgrund och engagemang i 68-rörelsen.63 Man skulle kunna 
säga att det den nuvarande kyrkoherden fått att förvalta är ett samman-
hållet arv av ungkyrkorörelse hos Stenbeck, teologi hos Esking och li-
turgi hos Garlöv.64 

                                        
59 Samtalsintervju: OP. 9 
60 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8 
61 Prostvisitation av Olaus Petri församling har skett den 10 april 1996 samt den 21 maj 
1996, s. 2, (STA).   
62 Samtalsintervju: OP. 2 
63 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8. Lars B. Stenström var också med som en av 
kandidaterna vid det senaste biskopsvalet till Visbystift. 
64 Samtalsintervju: OP. 6  
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Tre utsnitt ur Olaus Petri församling 
 

KYRKORÅDET 
 
Antalet ledamöter i Olaus Petri kyrkoråd är tretton inklusive kyrkoher-
den.65 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.66 
Ordförande blev en representant för POSK. Den tidigare ordföranden var 
knuten till det socialdemokratiska blocket och avgick från sin post som 
ordförande i kyrkorådet då han blev ordförande i kyrkonämnden. Han 
kom dock att sitta kvar som ledamot i kyrkorådet.67 Kyrkorådet träffas i 
församlingshemmet en gång i månaden och varje sammanträde tar unge-
fär en till två timmar. Det finns också ett beredningsutskott i församling-
en (BU). Beredningsutskottet har fyra ledamöter förutom kyrkoherden, 
de träffas en gång i månaden.  
 

HUVUDGUDSTJÄNSTEN 
 
Huvudgudstjänsten i Olaus Petri hade från början en lågkyrklig prägel. 
Förändringen kom i mitten på 1970-talet och anledningarna till att denna 
radikala kursändring överhuvudtaget 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.68 Medan för-
samlingens förre kyrkoherde, Garlöv säger att det nog berodde på att det 
handlade om en mjuk form av högkyrklighet och att församlingen smit-
tades av glädjen i den.69 Karl-Erik Garlöv säger själv att han är influerad 
av ungkyrkorörelsen, Bo Giertz och Gunnar Rosendal men också av 

                                        
65 I kyrkoherdens uppgifter ingår att vara ledamot i kyrkorådet. Kyrkoordningen 4 kap. 9 § 
66 POSK uttyds: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. 
67 Samtalsintervju: OP. 4 
68 Samtalsintervju: OP. 9 
69 Kompletterande samtalsintervju: OP. 2 
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anglikanska kyrkan.70 Denna teologiska inriktning kom sedan att genom-
syra Olaus Petri och framför allt dess huvudgudstjänst, och gör så än 
idag. Att församlingen fick en ny kyrkoherde mot slutet av 90-talet har 
inte medfört några stora förändringar på den sedan lång tid inslagna vä-
gen, när det gäller gudstjänst. En informant säger att Lars B. Stenström 
har inte sett som sin uppgift att gå in och riva ned, utan att sakta bygga 
på det som finns.71 Den högkyrkliga profilen på huvudgudstjänsten har 
kanske snarare stärkts under senare tid då två prästtjänster har tillsatts 
2004. Båda tjänsterna har tillsatts med manliga präster med teologisk 
bakgrund i den högkyrkliga rörelsen.  
 
Söndagens gudstjänst i Olaus Petri firas klockan tio. Då har de som på 
olika sätt är inblandade 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 träf-
fas tjänstgörande präster 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 textlä-
sar- och förbönsgrupp samt kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. Grupperna 
har även egna träffar då man diskuterar skilda 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 församlings-
hemmet och det sköts helt av frivilliga. 
 
Besökare hälsas välkomna av kyrkvärdar eller gudstjänstvärdar när man 
kommer in i kyrkan. Då får man också psalmbok och agenda. Ny agenda 
trycks upp för varje söndag för att, säger en informant, hjälpa dem som 
inte är riktigt vana vid gudstjänstens utformning.72 Före gudstjänsten 

                                        
70 Samtalsintervju: OP. 2  
71 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8 
72 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8  
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spelar ofta församlingens organist 15 minuter på orgel.73 Gudstjänsten 
börjar med procession från den bakre sakristian och processionen går se-
dan mittgången fram mot altaret. Prästerna är ibland klädda i anglikans-
ka mässkläder vid gudstjänsten. Det finns ett högaltare i kyrkan. Oftast 
är det dock ett fristående altare som ställs fram i mellankoret som an-
vänds. Även när prästerna är placerade vid högaltaret används ett litet al-
tare som står framför det stora altaret istället, eftersom man aldrig firar 
mässa ad Orientem. Av rent praktiska skäl används sällan högaltaret vid 
kyrkans stora högtidsdagar. Då är mellankoret oftast fullt med körsånga-
re eller av musiker vilket omöjliggör högaltarets användning. Vid dessa 
tillfällen används ofta också olika stationer vid nattvarden, som innebär 
att det är gående kommunion på flera ställen i kyrkan. Gudstjänsten 
sköts från en sedilja placerad vid sidan av altaret. Själva altaret används 
inte förrän vid offertoriet. Man försöker pressa ned tiden och vill inte 
gärna att gudstjänsten skall ta mer än en timme.74 Efter gudstjänsten väl-
komnas alla till kyrkkaffet i församlingshemmet, som primärt är tänkt 
som en social mötesplats och inte i så stor utsträckning en plats för in-
formation eller annan verksamhet. 
 
Förutom högmässor firas det två till tre gånger per termin familjemässor 
som huvudgudstjänst.75 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 
nattvardsgudstjänst. Beroende på vilka förutsättningar som varit har fa-
miljemässorna oftast konstituerats av enklare musik och av att barn och 
ungdomar getts en mer framträdande roll i gudstjänsterna som kors- och 
ljusbärare, textläsare eller kanske framfört ett drama. Gudstjänsterna 

                                        
73 Intervju: OP. 8:11 
74 Intervju: OP. 8:11 
75 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 3, (STA). 



 
 
 

36

planeras, liksom övriga gudstjänster, tio dagar i förväg och vid plane-
ringen är präst, musiker och barnledare med.76    
 

FAMILJECENTRALEN 
 
Som de flesta församlingar inom Svenska kyrkan har församlingen ett 
arbete bland barn och ungdomar. Arbetet har genom åren sett ut på olika 
sätt. Ibland har tonvikten legat på de yngre barnen, ibland på de lite äld-
re, beroende på personaltillgång och befolkningsstruktur, men kanske 
framförallt beroende på kyrkliga ”trender” inom barnverksamheten. Ett 
av de sätt som man har arbetat med barn 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 tillfällen 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 kontakter, som kan vara viktiga i sig, men också kunnat 
möjliggöra en inslussning i församlingens arbete.  
 
1988 tog kommunen kontakt med församlingen för att diskutera möjlig-
heterna att kommunen och församlingen gemensamt skulle kunna driva 
en öppen förskola i församlingens lokaler.77 Den dåvarande kyrkoherden 
och kyrkorådet samtyckte till förslaget och man skrev ett avtal enligt 
kommunens regler, dvs. det skulle vara tre tillfällen i veckan och varje 
tillfälle skulle vara tre timmar. En halv tjänst bekostades av församling-
en och en halv tjänst bekostades av kommunen. I verksamheten möttes 
nu två kulturer, den kyrkliga och den kommunala. Församlingen såg det 
som viktigt att förutom att använda den kommunala förskolans pedago-
giska program och grundläggande värderingar var det viktigt att t.ex. 
livsåskådningsfrågor skulle vara tillåtna, att kristna sånger skulle få an-
vändas, att kristna högtider skulle uppmärksammas och att den förskollä-

                                        
76 Kompletterande samtalsintervju: OP. 3 
77 Den primära anledningen för kommunens fråga var med all sannolikhet ekonomisk, me-
nar en informant. 
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rare som var anställd av församlingen skulle vara väl insatt i Svenska 
kyrkans arbete och liv.78 I en utvärdering från socialförvaltningen i Öre-
bro kommun, ett knappt år efter öppnandet, kan man läsa att samarbetet 
inte upplevts som stötande av de föräldrar som kommit till den öppna 
förskolan. I en intervju där 20 föräldrar svarade sade man: 
 

Alla föräldrarna var mycket nöjda med bemötandet. 

Det var 

hjärtligt och trevligt, 

personalen presenterade sig, visade runt, berättade 
vad de gjorde satt och pratade en stund, 

de lärde sig snabbt namn och har sedan hela tiden 
visat glädje över att man kommit, 

man känner sig välkommen och betydelsefull.79 

 

De problem som uppkom i samband med samarbetet mellan församling-
en och kommunen kom istället att kretsa kring ”kulturkrockar” bland 
personalen. Kyrkans kultur upplevs i socialförvaltningens utvärdering 
som vuxencentrerad, med avsikt att genom de vuxna påverka barnen och 
på så sätt rekrytera familjer till kyrkans arbete. Medan den kommunala 
kulturen upplevs som barninriktad, med syftet att få föräldrar att bättre ta 
hand om sina barn. Utredningen konstaterar dock att denna konkurrens 
bland personalen har kanaliserats till ett ”ytterst fint arbete med besökar-
na”.80 
 
Arbetet drevs på detta sätt fram till 1995, då utökades samarbetet genom 
att en sommarverksamhet för 9-12 åringar som bor i kvarteret ”Vatten-
passet” startades. Vattenpasset är ett relativt nybyggt kvarter där det bor 

                                        
78 Öppen förskola i Olaus Petri församling. Juni 1988. Annika Burman. (NB). 
79 Om Ringstorpsgårdens Öppna förskola. Örebro kommun, Socialförvaltningen, Helena 
Kiviloog, 1989-03-02. (NB).  
80 Om Ringstorpsgårdens Öppna förskola. Örebro kommun, Socialförvaltningen, Helena 
Kiviloog, 1989-03-02. (NB). 
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en stor andel barn med invandrarbakgrund. 1997 startade också ”öppen 
källare” för barn boende i Vattenpasset. Detta var en öppen kvällsverk-
samhet för 7-12 åringar under skolterminen.81 Idag är båda verksamhe-
terna vilande. 
 
Samarbetet mellan kyrka och kommun kom att utvecklas och fortgå un-
der 10 år. I slutet på 1990-talet ville Örebro kommun dra sig ur samarbe-
tet. Skälen var primärt ekonomiska, men det fanns också de inom kom-
munen som ifrågasatte lämpligheten av att kommunen arbetade tillsam-
mans med en församling inom Svenska kyrkan. Ur de samtal och diskus-
sioner som situationen förde med sig föddes idén till familjecentralen. 
Den för kyrkan och kommunen gemensamma bärande idén är att:  
 

genom samverkan mellan olika samhällsinstitu-
tioner och Svenska kyrkan erbjuda föräldrar och 
barn en mötesplats för eget växande och utbyte. Ge-
nom 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.82 

 
Inom såväl Olaus Petri församling som kommunen gjordes utredningar 
om hur projektet idémässigt och praktiskt skulle kunna genomföras. I en 
skrivelse från kyrkoherde och församlingspedagog redogör man för Ola-
us Petri församlings förutsättningar i samarbetet. Utgångspunkten tar 
man i de fyra aspekter på uppgiften som församlingen har enligt 
kyrkoordningen dvs. fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva di-
akoni 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 försam-

                                        
81 Artikelunderlag till: AMOS-Örebrodelen, ”Mötesplats på norr”. (NB). 
82 Avtal om Olaus Petri Familjecentral. (OPFA). 
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lingens gränser. Samtidigt ger detta breda kon-
taktnät en god förutsättning när församlingen 
erbjuder dop och dopundervisning, men fungerar 
även som bas för olika former av gudstjänster, ex-
empelvis familjegudstjänster och vardagsgudstjän-
ster.83 

 

Denna kontaktskapande inriktning, menar församlingen att man även 
fortsättningsvis kommer att kunna bygga vidare på. Den mer sociala in-
riktning familjecentralen kommer att få stämmer också väl överens med 
församlingens tidigare tankar kring sitt diakonala arbete, menar man vi-
dare. 
 
Lokaler för ändamålet ställdes i ordning. De kom att inrymmas i försam-
lingshemmet, som ligger som en fristående byggnad strax bakom pas-
torsexpeditionen, söder om Olaus Petri kyrka. Lokalerna ligger på två 
våningar, på markplan och källarplan. I markplan finns ett café och ett 
samtalsrum, på det undre planet finns lekytor för barn och lokaler för 
BVC. 
 
Invigningen av familjecentralen skedde den 26 april 2001 tillsammans 
med barn och föräldrar, samt med representanter för kommun, landsting 
och kyrka. Vid det tillfället knöt man ihop tre rep som en symbol för att 
kyrka, kommun och landsting nu arbetar tillsammans.84  
 
Olaus Petri familjecentral har sedan fram till årskiftet 04/05 varit ett 
samarbete mellan församling, kommun och landsting, då kommunen 
drog sig ur samarbetet.85 Den av kommunen bekostade tjänsten utgjordes 
mellan 1988 och familjecentralens invigning 2001 av en förskollärar-
tjänst på 50 %. Tjänsten förändrades dock när familjecentralen startade, 

                                        
83 Olaus Petri församlings samarbete med Olaus Petri kommundel. 2000-03-06. Lars B. 
Stenström och Annika Burman. (NB). 
84 Artikelunderlag till: AMOS-Örebrodelen, ”Mötesplats på norr”. (NB). 
85 Att kommunen vid årskiftet 04/05 drog sig ur samarbetet har hittills inte påverkat arbetet 
vid familjecentralen, enligt informanter. Kompletterande samtalsintervju: OP. 23. 
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till att bli en halvtids socionomtjänst. Den övriga personalsituationen vid 
familjecentralen har växlat något. I stort kan personalsituationen beskri-
vas med att det har funnits en församlingspedagog på heltid, en fritidsle-
dare 10 timmar per vecka och en lönebidragstjänst 10 timmar per vecka. 
Det har också deltagit volontärer och frivilliga. De frivilliga har framför-
allt utgjorts av besökare på familjecentralen, som efterhand har sökt del-
aktighet på ett mer konkret sätt.86 Sedan 2002 finns också en 75 % pro-
jekttjänst för ett ”pappa projekt”. 
 
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.87 
 
Ekrar 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 en-
bart 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 studiefrämjandets lokaler har ingått här.88     
 
En annan eker är BVC. Personal från BVC kommer till familjecentralen 
en gång per vecka, då finns möjlighet att väga och mäta barnet. Persona-
len från BVC tar också med sig sina föräldragrupper till familjecentralen 
för att därigenom skapa kontakt mellan familjecentral och föräldrar och 

                                        
86 Verksamhetsberättelse 2003 för Olaus Petri familjecentral, Annika Burman, februari 
2003. Här nämns tre sådana frivilliga. (NB). 
87 Verksamhetsberättelse 2003 för Olaus Petri familjecentral, Annika Burman, februari 
2003. (NB). 
88 ”Pappaprojektet” vid Olaus Petri familjecentral 2002-0918 – 2004-0318, Roland Sund-
berg. (NB). 
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på så sätt underlätta för ett framtida möte. Även MVC tar med sig sina 
föräldragrupper till familjecentralen. Det finns också kontakter mellan 
familjecentralen och olika stödteam som finns i närheten.89 
 
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 
filmer som på olika sätt anknyter till relationer mellan människor. Famil-
jecentralen ordnar också ett familjeläger under sommaren under några 
dygn. Lägret görs till ett starkt reducerat pris för att så många som möj-
ligt skall ges tillfälle att vara med.90   
 

Det individuella praktiska tänkandet i fem dimensioner 
 

VISIONSDIMENSIONEN 
 
På olika sätt inom Olaus Petri församlings arbete blir det tydligt hur per-
sonalens och de förtroendevaldas visionsdimension ser ut, d.v.s. vilka 
bilder och vilka metaforer som formar ramarna för reflektioner och 
handlingar. I samband med visionsdimensionen verkar det finnas ett ge-
nerellt språk som kommer igen under de tre utsnitten. Det är därför bätt-

                                        
89 Verksamhetsberättelse 2003 för Olaus Petri familjecentral, Annika Burman, februari 
2003. (NB). 
90 Verksamhetsberättelse 2003 för Olaus Petri familjecentral, Annika Burman, februari 
2003. (NB).  
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re att ge en samlad bild av visionsdimensionen, istället för att ta upp de 
olika utsnitten var för sig.91  
 
Ett av de ställen där visionsdimensionen tydliggörs är i församlingsin-
struktionen. Vid en läsning av denna är det framför allt under fem olika 
punkter det går att utläsa något av en visionsdimension. Det första tillfäl-
let är det som står under rubriken ”församlingens tro”. Förutom under 
denna punkt är det under rubrikerna för det som enligt kyrkoordningen 
är församlingens grundläggande uppgift, dvs. gudstjänst, undervisning 
samt diakoni och mission.92  
 
Under rubriken ”församlingens tro” gör församlingen klart att man ser 
sig som en del av Svenska kyrkan och därmed också är insatt i en 
gemensam ramhistoria med andra församlingar inom denna. Försam-
lingen skriver att de bejakar portalparagrafen i kyrkoordningen för det 
evangeliskt-lutherska trossamfundet Svenska kyrkan: 
 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som 
gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds 
heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya tes-
tamentets profetiska och apostoliska skrifter, är 
sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och 
den athanasianska trosbekännelsen samt i den 
oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är 
bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, 
är förklarad och kommenterad i Konkordieboken 
samt i andra av Svenska kyrkan bejakade do-
kument.93   

 
Detta är troligen ett avsnitt som församlingen anser bör finnas med i en 
församlingsinstruktion. Avsnittet pekar på historisk kontinuitet, på den 

                                        
91 I de övriga fyra dimensionerna görs dock en uppdelning mellan kyrkoråd, huvudguds-
tjänst och familjecentral. 
92 Kyrkoordningen 57 kap. 5§. 
93 Olaus Petri församlings församlingsinstruktion citerar här kyrkoordningen 1 kap. 1§. 
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gemenskap man ser med andra församlingar idag och på det samman-
hang man ser sig själv insatt i. Men det säger också någonting om hur 
den grund ser ut som man teologiskt står på, men inte tydligt utvecklat 
vidare. Inte i någon intervju har det talats explicit om konfessionstillhö-
rig teologi. Det man gör och hur man resonerar som församling har inte 
legitimerats med att man t.ex. är tillhörig en luthersk kyrka och därför 
bör handla på ett visst sätt. Det finns dock ett par undantag. Församling-
ens kyrkoherde svarar på frågan om var ansvaret ligger för dem som för-
samlingen inte når:   
 

Jag vacklar, ibland tycker jag att vi skulle ha riktade 
inbjudningar till olika grupper av människor. Men 
samtidigt så är luthersk inställning att varje män-
niska har ett eget ansvar för sitt eget andliga liv.94   

 
Medan en informant säger, när informanten svarar på frågan om försam-
lingens gudsbild: 
 

Det kan också finnas skämtsamma kommentarer av 
präster om att: 'måste vi verkligen fira reforma-
tionssöndagen'. Men alla ställer helt upp under 
Svenska kyrkans flagg, men det blir mycket pus-
sande. Man kan inte ens överlämna en bok utan att 
pussa den.95  

 
I båda exemplen nämns konfessionstillhörigheten. I det första fallet ge-
nom att kyrkoherden i ett ställningstagande argumenterar utifrån att Ola-
us Petri församling är en luthersk församling. I det andra exemplet berät-
tar en anställd hur det bland prästerna ibland skämtsamt kan talas om 
vikten eller nyttan med att i församlingen fira reformationssöndagen. Det 
sista exemplet, trots att det är sagt i en skämtsam ton, kanske ändå säger 
någonting om delar av de förtroendevaldas och anställdas självbild. Sär-
skilt om man ser det mot bakgrund av att församlingen under de senaste 
                                        
94 Intervju: OP. 9:20 
95 Intervju: OP. 3:9 
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30 åren rört sig från lågkyrklighet till, för att använda ett ord av den för-
re kyrkoherden, det ”gladhögkyrkliga”96 eller som en annan informant 
säger, det elitistiska.97 Även om det konfessionella dragen inte är klart 
utsagda i intervjuerna eller i annat material är det möjligt att bli varse de-
lar i församlingens arbete och i prioriteringar. Här ges bara några exem-
pel: bibelordet ges vikt genom att bibelstudier under en lång tid har haft 
en viktig roll. Att man ser sig som en del av en världsvid kyrka blir tyd-
ligt i att man har flera internationella kontakter, framförallt med Sydafri-
ka och England. Det går också att se det genom vad biskop Jonas sade 
när han visiterade församlingen 1996: 
 

Det var i februari 450 år sedan reformatorn Martin 
Luther dog. Hans minne har därför firats på många 
håll i världen. Den här kyrkan, som bär Lutherlär-
jungens namn, står som påminnelse om reforma-
tionen i vårt land. För Olaus Petri, liksom för Lu-
ther, var det en självklarhet att fira söndaglig hög-
mässa. Det var församlingens direkta möte med 
Gud. Där fick alla människor tillsammans bekänna 
sin synd, fästa sin förtröstan vid Guds barmhär-
tighet, och i avlösningens ord, evangeliets förkun-
nelse och det välsignade brödet och vinet ta emot 
frälsningens nåd, alldeles oförtjänt. OP har länge 
varit präglad av en målmedveten strävan att fira och 
förnya den svenska mässan. Sedan 1984 har ni firat 
söndaglig mässa. OP är nu den kyrka i vårt stift som 
vid sidan av Domkyrkan samlar flest deltagare i 
gudstjänsten. Det är verkligen att hedra den svenske 
reformatorn som gett kyrkan dess namn.98  

 
Vad gäller reflektionerna kring Olaus Petri församling i begrepp av folk-
kyrka eller som bekännelsekyrka blir olika ståndpunkter tydliga genom 

                                        
96 Samtalsintervju: OP. 2 
97 Samtalsintervju: OP. 10 
98 Visitationsstämma, Örebro Olaus Petri församling. 23:e söndagen efter Trefaldighet. 
1996-11-10, s. 1. (NB). 
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intervjuerna. En informant från kyrkorådet säger på frågan om vilka han 
tycker att han representerar: 
 

Jag tycker nog att jag representerar de som jag ser 
på söndagarna. Men jag vet att det finns 16 000 till. 
Här blir det riktigt svårt, de är ju de som betalar. Jag 
tror aldrig att denna kyrkosyn håller, det är orimligt 
att man kan ha åsikter om en verksamhet som man 
besöker vart 5 år, för mig får gärna detta politiska 
system spricka – för det är helt enkelt inte rätt. Men 
ibland så tänker jag att de 16 000 vill ha det så här. 
Vi får vara ställföreträdande kristna. På något sätt 
representerar jag alla grupperna, men de kyrkligt ak-
tiva först.99  

 
Denna åsikt kan ställas mot en annan kyrkorådsmedlems tankar, när han 
svarar på samma fråga: 
 

Mitt parti eftersom jag är vald politiskt. Jag repre-
senterar också församlingsmedlemmarna i den stora 
församlingen. Jag representerar också mig själv, jag 
är själva medlet och jag måste också få plats. På 
något sätt är jag vald för att jag är den jag är. Jag har 
dock en prioritet för medlemmarna och medlemmar 
är de som finns i den stora församlingen.100  

 
Det finns skillnader i synsätten som inte är obetydliga. Vilka konsekven-
serna blir kan vara svårt att se. Troligtvis kan man spåra en församlings-
syn byggd mera på bekännelsekyrkans grund i det första uttrycket och 
kanske kan man i hög utsträckning göra det i församlingens arbete som 
helhet, menar informanter. Sedan lång tid tillbaks är Örebro präglad av 
frikyrkorörelsens starka genomslag. Sannolikt är det nödvändigt för 
andra kyrkoförsamlingar utanför frikyrkorörelsen att på något sätt, mer 

                                        
99 Intervju: OP. 4:1 
100 Intervju: OP. 5:1 
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eller mindre aktivt, förhålla sig till den. Detta har man också, enligt flera 
informanter, gjort i Olaus Petri, med något olika grundsyn hos kyrkoher-
darna, men med konsekvensen att man har försökt bygga en stark kärn-
församling och att detta även har ansetts vara en av församlingens pri-
mära uppgifter. Kyrkoherden uttrycker det:  
 

En lokalförsamling kan inte fungera genom att 
kyrkan i stort har en bekännelse, det måste finnas en 
bekännelse lokalt, den måste inte vara teologiskt 
avvägd och färdigformulerad men det måste finnas 
ett djup och en tro.101    

 
Det som uttryckts här, och i församlingens arbete, är dock inga extrem-
former, utan handlar kanske mer om accenter.  
 
Efter rubriken ”Församlingens tro” i Olaus Petri församlingsinstruktion 
kommer det som enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande 
uppgift, dvs. gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Enligt en 
samstämmig bild i intervjuerna av anställda och förtroendevalda är den 
söndagliga gudstjänsten centrum i Olaus Petri församling.102 Detta blir 
inte minst tydligt i församlingsinstruktionen och i verksamhetsberättel-
ser. Men det märks också i samtal och intervjuer med personer med an-
nan anknytning till Olaus Petri. Gudstjänsten beskrivs i församlingens 
handlingar inför prästmötet 2003 som ett möte mellan Gud och männi-
ska där det gamla lämnas till Gud och ny kraft tas emot. Mötet mellan 
människa och Gud i gudstjänstens form menar man vara församlingens 
centrum.103 I församlingsinstruktionen målas bilden av gudstjänsten dels 
som en plats för olika generationer och dels som en plats som ingen är 

                                        
101 Intervju: OP. 9:4 
102 Detta tar sig uttryck i att församlingens gudstjänst i samtal och intervjuer ständigt förs 
på tal och beskrivs som någonting som ”står ut” i församlingen och som informanter ofta 
tycker skiljer Olaus Petri från många andra församlingar inom Svenska kyrkan. 
103 Prästmöte, Strängnäs stift, 2003. Analys av och reflektion kring gudstjänstlivet för Ola-
us Petri församling. C:7, 11. (STA). 
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utestängd ifrån.104 Gudstjänsten skall ge möjlighet till delaktighet och där 
skall tradition och förnyelse samspela.105  
 
Undervisningen är den andra punkten av församlingens grundläggande 
uppgift och den ses i församlingsinstruktionen för Olaus Petri som en 
naturlig del i en kristen församlings liv, med hänvisning till dopbefall-
ningen i Matteusevangeliet kapitel 28. Undervisning är därför ingenting 
som en församling kan ha eller kan mista.106 Undervisningen skall hjälpa 
människor in i böneliv, meditation och gudstjänst. Men församlingen ut-
trycker i församlingsinstruktionen det som att församlingen inte bara vill 
lära ut, utan tycker sig också ha någonting att lära av sina medmän-
niskor. Det man gärna vill betona som viktigt och också till viss del spe-
ciellt för Olaus Petri församling är den pedagogiska metoden: 
 

Vår pedagogik ska vara anpassningsbar så att vi föl-
jsamt kan möta både nya situationer och behov. Je-
sus använde ofta mötet och samtalet som metod. 
Han kunde också undervisa mer i förkunnelsens tra-
ditionella form, men även då använde Jesus män-
niskors erfarenheter bildlikt i liknelser och hämtad 
från verkliga situationer. Det upplevda såväl som 
den aktuella händelsen gav tillfällen till aktivt 
lärande. Ett sådant lärande på erfarenhetens grund är 
en metod vi vill använda oss av.107 

 
Den tredje punkten som gäller församlingens grundläggande uppgift rör 
synen på vad diakoni är och hur man uppfattar att den skall ta sig ut-
tryck. Inom detta fält är några olika områden mer uttalade. Precis som 
under rubriken om ”pedagogik” menar man att samtalets form är viktigt. 
Det är i samtalet en sann insikt och en riktig förståelse har möjlighet att 
                                        
104 Begreppet ”för alla”, vilket är vanligt förekommande i församlingsinstruktionerna i 
Strängnäs stift, diskuteras och problematiseras i: Mobrand, L.: Församlingens fingerav-
tryck, s. 29 
105 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (STA). 
106 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 4. (STA). 
107 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 4 f. (STA). 
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utvecklas. Därför vill man arbeta med att skapa miljöer som kan fungera 
som mötesplatser för människor och där samtalet kan vara en central 
punkt. Diakonalt arbete tycker man behövs bl.a. bland gamla, sjuka, 
drogmissbrukare och andra grupper. För att kunna klara uppgifterna vill 
man myndigförklara sina medlemmar att själva ta ansvar för sina med-
människor. Diakonin har också en profetisk sida menar man, dvs. för-
samlingen får inte tveka att höja sin röst i samhället när människor av 
olika anledningar lider nöd.  
 

Diakoni är för oss en gränsöverskridande, ömse-
sidig, medmänsklig omsorg utan biavsikter. Den 
bygger på församlingens möte med Kristi kärlek och 
på övertygelsen om alla människors lika värde. Den 
är gudstjänst i praktisk handling som tjänst för gud. 
Genom att vi i medmänniskan och hennes behov 
också kan se Jesus får vår diakonala tjänst ett inslag 
av gudsmöte och av att arbeta i det heligas närhet. I 
diakonin blir människan och hennes behov synliga. 
Vi frågar efter vad som behöver göras och försöker 
sedan efter bästa förmåga se vad vi kan bidra med 
och handla utifrån detta.108 

 
Den fjärde aspekten av församlingens uppgift, tillika den femte och sista 
rubriken i församlingsinstruktionen som visar på ”visionsdimensionen”, 
behandlar synen på mission. Man delar här upp sina reflektioner kring 
mission i två olika avdelningar. Den första handlar om mission inom för-
samlingens gränser. Den andra handlar om den internationella missionen 
som man stöttar. I den första avdelningen poängteras, precis som under 
rubriken om pedagogik, att samtalet är viktigt. Därför vill man att Olaus 
Petri församling skall vara öppen och inbjudande. ”Vi förlitar oss inte på 
att det räcker med att kyrkan finns. Det erbjudandet kan uppfattas som 
slutet och avlägset i en efterkristen och sekulariserad tid.”109 Man skriver 
också att man måste söka fler och nya vägar för att få kontaktytor med 

                                        
108 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 6. (STA). 
109 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri Församling, s 8. (STA). 
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människor i församlingen.110 Anledningen till detta beskriver man vara 
tvåfaldig. Dels vill man, med Jesus som förebild, dela med sig av bud-
skapet om befrielse och upprättelse utan tanke på omvändelse. Dels vill 
de: ”…väcka, upptäcka och bejaka tro”.111 Genom den internationella 
missionen, med SKM som kanal, vill församlingen visa sin solidaritet 
med människor som på olika sätt lider på vår jord. I anslutning till detta 
vill man också göra avsättningar för internationell mission och diakoni i 
budgetberedningen.112 
 
Den bild som presenteras i församlingsinstruktion av vad som anses vara 
viktigt och som också sägs genomsyra reflektion och arbete är försam-
lingens officiella bild av hur det ser ut och fungerar. Det handlar om en 
gudstjänst som i ritens form förmedlar ett Gudsmöte som är öppet och 
tillgängligt för alla. Det handlar om delaktighet, om tradition men också 
om nyskapande. Undervisningen i församlingen lägger vikt vid det goda 
samtalet där man kan ge redskap ur den kristna traditionen, men också 
menar sig ha något att lära själv ur dessa samtal. Diakonin pekar på ett 
förbehållslöst givande till dem som på olika sätt lider nöd. Men det pe-
kar också på att ge röst åt dem som ingen röst har, dvs. att visa på de 
strukturella missförhållanden som kan tänkas finnas i ett samhälle. Vad 
gäller missionen vill man genom ett utåtriktat arbete skapa kontaktytor i 
samhället där man i samtalets form vill visa på befrielsen och upprättel-
sen i Kristus, men också sprida, bejaka och stärka den tro som finns. Allt 
detta vill man göra mot bakgrund av, och i relation till, att vara en del av 
det evangeliskt-lutherska samfundet Svenska kyrkan. 
 
Att detta är den officiella bilden innebär inte att den automatiskt är kor-
rekt, i betydelsen att det är så det fungerar i det vardagliga arbetet. Det 
innebär inte heller att det är den enda bild som finns av församlingen, 
dess reflektion och arbete. Det behöver inte heller betyda att dessa bilder 
är de bilder som är de viktigaste i församlingens självreflektion. Det som 
bilderna säger är egentligen enbart att det är på detta sätt som kyrkorå-

                                        
110 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 8. (STA). 
111 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 8. (STA). 
112 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 8. (STA). 
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det, som den legitimerande och bekräftande instansen, officiellt vill att 
man skall bli uppfattad, dvs. detta är kyrkorådets manifesta bild av för-
samlingen. Finns det då andra mer latenta bilder av visionsdimensionen 
och hur ser de i så fall ut?  
 
I flera av intervjuerna ges en underförstådd, men ändå ganska klar bild 
av att många av såväl förtroendevalda som anställda uppfattar att Olaus 
Petri församling är något av en förebild i stiftet. Det har vid ett flertal 
tillfällen, i intervjuer och samtal, uttryckts på skilda sätt. En detalj i detta 
är en hänvisning som gjorts till biskop Jonas. Man hänvisar då till att han 
vid något tillfälle bl.a. skall ha sagt att: ”allt kan inte vara som i OP!”113 
Detta har i intervjuerna och samtalen oftast tagits upp i anslutning till 
positiva omdömen eller tankar om församlingen t.ex. att ungdomsarbetet 
har fört med sig att ett flertal personer, från ungdomsarbetet har gått in i 
kyrkliga tjänster av olika slag. Församlingen anses, med andra ord, ha 
varit en god plantskola för att finna vägar in i det kristna livet. Det talas 
också om att Olaus Petri är en av ett mindre antal församlingar som lig-
ger stilla eller som faktiskt ökar sitt deltagarantal på den söndagliga 
gudstjänsten. Andra faktorer som används för att påtala att med Olaus 
Petri är det någonting speciellt, är det faktum att man nu har sin femte 
kyrkoherde sedan det blev en egen församling år 1921.114 Olaus Petri är 
en församling man trivs i och stannar länge i för att kunna bygga upp 
något hållbart. Ytterligare ett par sådana bilder är att flera informanter 
anser att man genom åren i Olaus Petri har lyckats få personal som ofta 
har varit framträdande företrädare för sina respektive yrkesområden. Vi-
dare finns det en viss stolthet när man berättar att biskopen i Västerås 
stift Claes-Bertil Ytterberg firat gudstjänst i Olaus Petri som privatper-
son och efteråt sagt att det var den bästa gudstjänst han varit på sedan 
hans tid i Arboga.115 Ur detta framträder bilden av en församling med ett 
starkt självförtroende som ser sig själv som något av ett föredöme för 
andra församlingar. Det uttrycks inte så att Olaus Petri försöker påverka 

                                        
113 Om Biskop Jonas Jonson har sagt detta eller inte, och om han har sagt det, i så fall vid 
vilket tillfälle och i vilket sammanhang, det har inte gått att få reda på. 
114 Den nuvarande kyrkoherden tillträdde sin tjänst 1999. 
115 Intervju: OP. 8:11  
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andra församlingar att handla och reflektera på liknande sätt som man 
gör i Olaus Petri, snarare är det en känsla av att man är strukturerad och 
teologiskt genomtänkt och därför jobbar i medvind. En informant i kyr-
korådet uttrycker det på detta sätt:  
 

Man har en stark egen profil. Vi behöver inte 
samarbeta. Vi är dåliga ekumeniskt också. OP bär 
själv med sig den bilden att vi klarar oss själva och 
vet vad vi vill. Den bilden av OP finns nog hos an-
dra också. Vi tar väldigt lite intryck av andra. Det 
ser vi på de präster vi får. De vet varför de har sökt 
sig hit och de är medvetna om vad de får.116   

 
En annan bild som kan paras ihop med den förra bilden av Olaus Petri 
som någonting ”bra” och som en ”framgång”, är den bild som möter oss 
i orden ”Hemma i Olaus Petri”. Det är ett begrepp som varit centralt i 
församlingen sedan kyrkoherde Eskings tid. Man möts av denna slogan i 
annonser, i församlingsbladet OPUS osv. Vad det skulle stå för och hur 
man tänkte när begreppet en gång myntades, är det nog ingen idag som 
säkert vet. Men idag kan det kanske, till viss del, sägas sätta ord på en 
realitet i församlingen. En informant uttrycker det på detta sätt: ”Vi vill 
ta hand om dem som söker sig till oss, detta har fungerat nästan som en 
slogan”.117 I flera intervjuer framkommer det att man vill ha ett kvalita-
tivt utbud och man vill göra det tillsammans med de människor som av 
olika anledningar söker sig till församlingen och också uppskattar sättet 
att vara. En informant från kyrkorådet uttrycker det: 
 

Det finns en medvetenhet om att Örebro är en stor 
stad med många olika kyrkor med många olika in-
riktningar. Det är inte långt till någon av dem för 
den som vill dit. Vi har tänkt så. Vi behöver inte 
vara till för alla, vill man ha någonting annat t.ex. 
någonting lågkyrkligt så får man gå till t.ex. Mikael. 

                                        
116 Intervju: OP. 5:18 
117 Samtalsintervju: OP. 3 
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Vi har dock inte kartlagt detta eller arbetat med 
frågan aktivt.118  

 
Medan kyrkoherden säger:  
 

Vi jobbar gentemot omvärlden på olika sätt. Vi är 
också en del av omvärlden, men vi är för få för att 
vara jäst i hela världen och då är det enklast att by-
gga med och på människor här.119  

 
Det skulle gå att utifrån vissa informanters utsagor, tolka orden ”hemma 
i Olaus Petri” som att alla som känner sig hemma, dvs. som känner sig 
tillhöra samma familj, och därför följer familjens dolda spelregler är 
välkomna till församlingen. De som söker något annat, eller söker på ett 
annat sätt, är välkomna att gå till de andra kyrkorna i Örebro, vilka kan-
ske kan tilltala på ett annat sätt, eller andra sinnen. Olaus Petri kan inte 
ensam tillgodose alla behov, där måste församlingarna hjälpas åt, tycks 
informanterna säga. Att man inte tror sig kunna ombesörja allt för alla, 
nämns också i talet vid prostvisitationen 1996.120 Kopplingen mellan or-
den ”hemma i Olaus Petri” och den tecknade bilden av Olaus Petri för-
samling som en ”framgång” skulle kunna sägas vara att man har funnit 
ett sätt att fungera som man upplever ger framgång och för att det sättet 
skall kunna vara framgångsrikt även i fortsättningen krävs det att männi-
skor underordnar sig helheten, på samma sätt som enskilda medlemmar i 
en familj underordnar sig gruppen för att gemenskapen skall fungera. En 
informant uttrycker det: ”De är väldigt bra på att ta hand om dem som 
kommer, men ser inte de som finns utanför.”121  
 
Som bl.a. den sista meningen antyder finns det olika reflektioner såväl 
bland förtroendevalda som anställda om vilka bilder som styr reflektion 

                                        
118 Intervju: OP. 5:20 
119 Intervju: OP. 9:8 
120 Tal vid visitationsstämman den 9 mars 2003. Prostvisitation i Olaus Petri av Björn 
Svärd. (NB).  
121 Samtalsintervju: OP. 3 
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och arbete. Har församlingen drag av att vara primärt utåtriktad, som 
församlingsinstruktionen antyder, eller har den drag av att vara primärt 
vänd mot sin kärna som antytts ovan? Ett möjligt svar på den frågan ut-
trycker en informant från kyrkorådet: 
 

När stiftet var och presenterade arbetet och informe-
rade så var OP redan på väg i sin process. Denna typ 
av samtal hade förts i församlingen sedan länge. Vi 
fick igång en gemensam process, samtalsgrupper, 
möten på kvällar, vi åkte till och med bort. Där 
pratade vi mycket om diakoni, det var bra. I sam-
talen var medarbetare och kyrkoråd involverade, 
men inte andra församlingsbor. 

 

Varför? 

 

Det fanns inte utrymme, det är för hög arbetsbelast-
ning. Det finns heller ingen tradition i OP med för-
samlingsaftnar. Det finns ingen tradition av att föra 
ut frågor till människor utanför. Man såg inte att det 
skulle kunna komma ut någonting av detta. Men det 
har funnits grupprocesser runt omkring som har gett 
kyrkorådet ’input’ under resans gång. Så storsam-
lingarna har inneburit kyrkoråd och anställda, inte 
andra.122   

 
Informanten säger att kyrkorådet inte såg att det skulle kunna komma ut 
någonting av att samtala med sina medlemmar kring den instruktion som 
skulle skrivas. Detta korresponderar bl.a. med det som en annan kyrko-
rådsledamot sade ovan om vilka han tycker sig representera. Bilden ges 
här av en församling som primärt söker sig inåt, i det här fallet mot per-
sonal och förtroendevalda när det gäller att samtala om lära och liv. Den 
stora grupp människor som är kyrkotillhöriga men inte aktiva, var inte 

                                        
122 Intervju. OP. 5:2 
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inbjudna att delta. Inte heller var den gudstjänstfirande församlingen el-
ler t.ex. medlemmar i körerna eller andra verksamheter det. I flera inter-
vjuer säger man att församlingens åsikter kunde tillvaratas genom att 
präster, musiker och andra anställda kunde föra fram deras tankar. Andra 
informanter uttrycker en mer kritisk hållning till processen. En av infor-
manterna menar att en konsekvens av att församlingsinstruktionen inte 
blev ordentligt genomarbetat är att liv och lära inte hänger ihop i försam-
lingen. Informanten menar att arbetslaget gemensamt borde ha åkt hiss 
ned, för att se hur handling och människosyn korresponderar i det som 
görs.123 En annan informant säger att församlingen är ovillig att vända 
sig utåt för att slippa möta det svåra. Församlingen vill inte ha långfre-
dag utan ständigt påskdag, säger informanten.124   
 

FÖRPLIKTELSEDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
Vilka konsekvenser medför ovanstående bilder för hur man inom kyrko-
rådet argumenterar och resonerar kring med vad, och hur församlingen 
bör arbeta? Som redan tidigare visats finns det olika accenter i synsätten 
inom kyrkorådet i frågorna. När kyrkoherden skall besvara frågor kring 
folkkyrka och bekännelsekyrka säger han bl.a. så här:    
 

Kyrkan måste ha ett folkligt tilltal och stå öppen 
mot omvärlden, men den måste också ha en tydlig 
profil. Svenska kyrkan är en slags folkkyrka till sin 
struktur, men inte på något annat sätt. Människor 
om man ser till den breda gruppen kyrkotillhöriga 
har ingen kontakt med kyrkans inre liv, man drar sig 
undan från gudstjänsterna. Man ser kyrkotill-

                                        
123 Samtalsintervju: OP. 10 
124 Samtalsintervju: OP. 3 
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hörigheten som ett slags försäkringsplacering - det 
kan vara bra att vara med om utifall att.125  

 
Han påtalar vikten av att vara tydlig som kyrka. Troligtvis menar han – 
mot bakgrund av det övriga han sagt i intervjun – att det idag är tvunget 
för kyrkan att visa sig tydlig eftersom kyrkan helt enkelt har för mycket 
att konkurrera med i samhället och i människors liv för att kunna vara at-
traktiv i en otydlighet. Vad han menar med ”tydlig” framgår inte klart, 
men man kan anta, utifrån andra intervjusvar, att han med det menar att 
det är viktigt för kyrkan att våga stå fast i vissa lärofrågor, oavsett vilka 
vindar det blåser i samhället i övrigt. Vidare att kyrkan inte ständigt upp-
slukas av de tankar, idéer och frågor som i det övriga samhället är dags-
aktuella, på bekostnad av kyrkans historia och tradition. Man kan också 
anta att han menar att gudstjänsten inte får förlora sin hemvist i den 
kyrkliga traditionen, för att ständigt söka sig in i nya skepnader. Ett ex-
empel på detta är tydligt i remissvaret från Olaus Petri församling när det 
gällde förslag till ny kyrkohandbok. Kyrkorådet svarar så här: 
 

Som det framgår av det ovanstående är vi genom-
gående kritiska och anser att kyrkohandboksgrup-
pens förslag trots stor ambition och allt det myckna 
arbete de nedlagt inte träffar målet. Man har skjutit 
över. Även av pastorala och pedagogiska skäl bör 
förslaget avvisas. Församlingarna har inte fullt ut 
hunnit njuta frukterna av de möjligheter nuvarande 
kyrkohandbok erbjuder. Förändringstakten har blivit 
så uppdriven att till och med de som borde kunna 
känna sig hemma i kyrkan inte erbjuds tillräcklig 
igenkänning. Förändringen som syftar till att fler 
skall känna sig inkluderade och inbjudna kan sanno-
likt leda till att den gudstjänstfirande församlingen 
krymper. 

 

                                        
125 Intervju: OP. 9:4 
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Vi önskar ingen ny kyrkohandbok, allra minst en 
med så många och opåkallade förändringar. Av te-
ologiska skäl bör den avvisas då man, som vi ovan 
på åtskilliga punkter kommenterat, utan tillfredsstäl-
lande förarbeten eller studium infört vagheter, tvek-
samheter och direkta vidlyftigheter.126 

 
Svaret är församlingens officiella svar genom kyrkorådet. En informant 
från kyrkorådet säger, trots att han bitvis kan ställa sig kritisk till försam-
lingens sätt att fira gudstjänst, att det inte är hans bord som medlem i 
kyrkorådet, det är helt enkelt inte en kyrkorådsfråga.127 Han fortsätter och 
säger:  
 

Det förs inga diskussioner i ett större sammanhang, 
det är en tjänstemannafråga. Präster och musiker 
löser detta själva. Försöker man ta upp frågan så 
faller den platt och möts av: 'Vi har det bra som vi 
har och det kommer mycket folk'.128   

 
En annan informant ur kyrkorådet säger att, ”Så länge jag har varit här 
har gudstjänster aldrig diskuterats, det är en Vd-sak tycker jag”.129 Hur 
gudstjänsten firas kan olika medlemmar i kyrkorådet ha skilda åsikter 
om, men man är överens om att där har inte kyrkorådet mandat att arbe-
ta. Det kyrkorådet kan göra, det är att styra genom anställningar och ge-
nom budgetmedel, menar informanter. Det ansvaret har man också 
gemensamt tagit bl.a. genom att, som en informant berättar, i och med 
det senaste kyrkoherdevalet bryta det mönster som tidigare varit och som 
inte tillät kvinnliga präster.130 Man har också utökat en musikertjänst från 
en tidigare halvtid till att bli en heltid för att kunna möta de behov som 

                                        
126 Svar på remiss gällande förslag till kyrkohandbok för svenska kyrkan. Från Olaus Petri 
församling, s. 14 f. (OPFA). 
127 Intervju: OP. 5:3. 
128 Intervju: OP. 5:3 
129 Intervju: OP. 4:14 
130 Intervju: OP. 5:5 
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finns när det gäller musiken och som i hög grad är sammanlänkade med 
församlingens gudstjänst.131  
 
Ytterligare en sak som kyrkoherden påtalar, som gäller kyrkans tydlig-
het, är vad han betecknar som Svenska kyrkans ovilja att kommunicera 
med omvärlden. Svenska kyrkan verkar leva i en falsk bild av att kyrkan 
är en reell del av de flesta människors liv, säger han. Det är få försam-
lingar som vill bygga friskolor, kyrkan har inga egna tidningar och re-
klambyråer. Vi måste återupprätta samtalet i media, säger han vidare.132 
Själv har han försökt att delta i mån av tid i den lokala debatten genom 
inlägg och artiklar i den lokala pressen.  
 
Ett exempel på en annan vinkling av kyrkans tydlighet och även synlig-
het i samhället blir tydligt i det äldreboende som den kyrkliga samfällig-
heten i Örebro är beredd att starta. Förslaget har från början kommit från 
Olaus Petri församling och utredningarna kring projektet har också sköts 
i Olaus Petri.133 I och med detta bygge blir inte bara kyrkan tydlig som 
aktör på marknaden för äldreboende, kyrkan tar också ett diakonalt an-
svar för att genom sin identitet skapa förutsättningar för att äldre männi-
skor skall ges goda möjligheter till ett bra liv.134  
 
Ovan har det till stor del handlat om vikten av och viljan till tydlighet i 
det som är församlingens handlingar. En medlem i kyrkorådet uttrycker 
istället vilja till öppenhet, demokrati och låga krav: 
 

(Det skall vara) högt i tak, tillåtande, att man inte 
kan bli utesluten. Medlemskapet är ett val av den 
enskilde. Det är låga krav för att få vara med. Den 
skall finnas i hela landet. Där man befinner sig skall 
det finnas en kyrka…Det är viktigt att Svenska 
kyrkan har karaktär av folkkyrka. Den demokratiska 

                                        
131 Intervju: OP. 4:1 
132 Intervju: OP. 9:3 
133 Förstudie för eventuellt uppförande av seniorbostäder. (OPFA). 
134 Se: Förstudie för eventuellt uppförande av seniorbostäder (OPFA) eller Bilaga till förs-
tudie för kyrkligt seniorboende. (OPFA).   
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strukturen är väldigt viktig för mig. Svenska kyrkan 
är en folkkyrka, som helhet. Den kan inte vara 
någonting annat. Det är inte lämpligt och inte 
möjligt.135  

 
Genomgående i intervjun ställer sig denna informant uttalat positiv till 
diakonalt arbete i olika former. Familjecentralen är en sådan företeelse 
som informanten ser positivt på. Informanten säger angående familje-
centralen: ”Jag tror också att vi inte bara jobbar för stunden utan också 
för framtiden”.136 Likaså är skolarbetet och arbetet med ungdomar högt 
skattat. Informanten uttrycker dock, även om han själv trivs och aldrig 
känt sig utanför, att alla människor inte har tillträde till församlingen. 
Men detta sker inte genom aktiv handling från anställdas eller andras 
sida, utan genom att man bedriver det slags profilerade arbete som man 
gör. Informanten slutar med att säga att man inom kyrkorådet har en 
mycket stor samsyn i det mesta. I det övergripande tycker vi lika, även 
om vi inte gör det i alla detaljer säger han.137  
 

Huvudgudstjänsten 
 
De söndagliga gudstjänsterna i Olaus Petri kyrka är ofta välbesökta.138 
Dit kommer människor i olika åldrar, även om de äldre generationerna 
har en högre representation. Vid de flesta gudstjänster medverkar också 
någon av församlingens olika körer. Många av de intervjuade berättar 
med viss stolthet om att människor även kommer från andra församling-
ar i staden för att delta i gudstjänsterna i Olaus Petri. Man berättar också 
att det även kommer människor som har sin bakgrund i olika frikyrkor 
till gudstjänsterna. Gudstjänsten och dess utformning är en av de saker 
man har arbetat mycket med och gudstjänsten är också den del som 
många utanför församlingens kärna känner till. Kyrkoherden beskriver i 

                                        
135 Intervju: OP. 5:4 
136 Intervju: OP. 5:51 
137 Intervju: OP. 5:1 
138 Ungefär 150 personer en vanlig söndag. Samtalsintervju: OP. 5  



 
 
 

59

ett dokument inför prästmötet 2003, bevekelsegrunderna för utformning 
av gudstjänsten på detta sätt: 
 

På sikt kan det visa sig vara vår största insats att vi 
vågade hålla fast vid gudstjänsten som liturgiskt 
präglad, men verklig, mötesplats. Där får vi i ritens 
form möta Gud och varandra. Vi har alltså en tydlig 
kärna och profil vilken vi kan befästa med under-
visning och övning, så att det vi gör i vår gudstjänst 
faktiskt blir och får vara ett tydligt alternativ, något 
helt annorlunda än det gudstjänsten ytligt sett tävlar 
med…Vårt förändringsarbete kring gudstjänsten 
kan, om vi lämnar traditionens mönster bakom oss, 
lätt bli en irrfärd. Tidsandan är sällan någon pålitlig 
bundsförvant och sökandet efter vad som är gång-
bart kan få oss att förlora det vi vill vinna, ett tilltal 
som känns och upplevs äkta. Visst ska det finnas 
utrymme för våra liv och vår verklighet. Det är inte 
tillräckligt med 1500-talets reformationsteologi eller 
1800-talets fromhet. Ändå finns det inget som…inte 
har eller ges plats i de modeller för gudstjänst som 
vi arbetar med nu.139 

 
Han beskriver en gudstjänst med en uttalad tydlighet, en gudstjänst som 
inte ständigt förändras och som inte heller har sin grund i det rådande 
samhällsklimatet. I ett annat sammanhang säger han att en gudstjänst 
inte kan betygsättas med rödpenna. Det är andra faktorer som verkar. Ser 
man bara utanverket har man missförstått vad det går ut på. Det finns en 
kärna, ett möte mellan människa och Gud, det är det som är det vikti-
ga.140 Ofta säger man att olika uttryckssätt appellerar till olika typer av 
människor och i Olaus Petri har man konsekvent valt, när det gäller den 
söndagliga mässan, ett specifikt uttryckssätt. Vilka konsekvenser får det? 
Vem tilltalas av gudstjänsten sådan den ser ut i Olaus Petri, vem når 
                                        
139 Prästmöte, Strängnäs stift, 2003. Analys av och reflektion kring gudstjänstlivet för Ola-
us Petri församling. B:6, 9. (STA). 
140 Intervju: OP. 9:11 
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man? Med andra ord: vem är gudstjänstens samtalspartner? I försam-
lingsinstruktionen skriver kyrkorådet: 
 

Mötet med den uppståndne Herren i mässan är cen-
trum i församlingens gudstjänstliv…Det innebär att 
glädje och lovsång såväl som lidande och smärta har 
hemortsrätt i gudstjänsten….Vi bär fram oss själva 
och vår verklighet. Fyllda av den Uppståndne Kris-
tus sänds vi i vår vardag. Ingen är utestängd från 
möjligheten att få del av församlingens andliga till-
gångar och alla är omslutna av den gudstjänstfirande 
församlingens förböner.141 

 
Här tecknar kyrkorådet bilden av att i gudstjänsten ges alla utrymme. 
Alla människor, oavsett vem eller hur du är, har möjlighet att få del av 
församlingens andliga tillgångar, ingen är utestängd. I intervjuerna angå-
ende gudstjänsterna har svaren på denna fråga skiftat och de har haft oli-
ka tyngdpunkter. En informant från gruppen av anställda säger:  
 

Vi försöker vända oss till de flesta. Dels till dem 
som behöver fylla på för sina liv, men också för de 
som söker och vill hitta någonting som håller… 
Kommer man hit så finner man folk som tror på det 
man gör. Det är både öppet och ett näringshål…man 
önskar att alla som kommer hit skall få det de be-
höver, men man vet aldrig hur saker tas emot. Även 
om man inte vill att det skall vara exkluderande så 
vet man inte hur det tas emot när det landar i den 
enskilde människan.142  

 
Informanten beskriver en gudstjänst skapad av människor som inte bara 
tror på det de gör, utan också tillmäter det vikt, dvs. att fira gudstjänst är 
inget som görs slentrianmässigt eller som en bisyssla. Den vänder sig till 

                                        
141 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (STA). 
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alla och envar som söker djup och mening, menar informanten och fort-
sätter att säga att man aldrig i förväg kan veta hur människor reagerar på, 
eller tar emot, en sak. Det kan inom varje människa finnas en historia el-
ler en bakgrund som gör att en viss sak helt enkelt inte faller i god jord. 
Denna ”jordmån” inom den enskilde människan är inte helt synlig för 
utomstående, vilket gör att det inte alltid är lätt att veta hur saker och 
ting kommer att tas emot. En informant som är ledamot i kyrkorådet sva-
rar liknande på samma fråga, dvs. vem vänder sig gudstjänsten till?: 
 

En vanlig människa, det handlar om det med-
mänskliga i gudstjänsten. Oavsett hur man är som 
människa borde man kunna finna sig tillrätta, kön, 
social status osv. spelar ingen roll.143  

 
Även denna informant beskriver gudstjänsten som öppen och inbjudande 
och som en plats där alla människor borde kunna finna sig tillrätta. Ingen 
av dessa två informanter tar i samtalen upp några svårigheter eller pro-
blem med att gudstjänsten i Olaus Petri genom sin struktur, sitt språk 
och sin långt utvecklade rit skulle kunna verka exkluderande. Det de ut-
trycker är att det inte är gudstjänsten som är hindret, snarare är det så att 
hindren finns inom den enskilde människan. Vissa sådana inbyggda svå-
righeter med gudstjänsten påpekar dock kyrkoherden: 
 

Hur 'klyschigt' det än kan låta så säger jag att den är 
öppen för alla… Men det är klart att vi på många 
sätt är medelklass, det kan vara svårt språk i predi-
kan ibland osv. Så den är kanske inte för alla. Men 
vi lever inte heller i den förvillelsen. Att fira 
gudstjänst måste man lära sig, undersöka osv. En 
gudstjänst som är omedelbart tillgänglig håller inte i 
längden. Man måste upptäcka efterhand.144  
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Språket kan vara ett sådant problem, säger han. Han säger också att för-
samlingen på många sätt kan betecknas som en medelklass församling. 
Ändå vill han poängtera att gudstjänsten är gjord för att tilltala alla, eller 
i alla fall vara öppen för alla. Han menar dock att en gudstjänst inte är 
någonting som behöver – eller kanske inte ens bör – vara begripligt och 
greppbart i stunden. Gudstjänsten innehåller moment som man måste 
växa in i och förstå på ett annat sätt än man förstår många andra företeel-
ser i vårt samhälle. Ett liknande svar ger också en annan informant: 
 

Den är för de redan invigda människorna som ty-
cker om att ha struktur. Den är väldigt tydlig, mot-
satsen kan man hitta i vissa frikyrkor, där kan det bli 
väldigt pratigt istället. I regel är det väldigt mycket 
musik i OP, så de som tilltalas av den typen av 
musik, de känner sig nog hemma. Kanske att man 
vänder sig till en mer akademisk människotyp, för 
det är ju inte det mest folkliga.145  

 
Andra informanter ger mer försiktiga svar på vilka som är samtalspartner 
i gudstjänsten. En person i kyrkorådet säger: 
 

Det sitter inga trashankar eller invandrare i 
gudstjänsten. Jag vet inte hur vi skulle klara av stora 
grupper av 'oliktänkande'. Vi är helt klart en medel- 
och överklasskyrka, men det vardagliga får plats, vi 
stänger sällan dörren.146  

 
Han fortsätter och säger: 
 

De redan invigda, de som känner till och är 
gudstjänstvana, de som redan är på insidan av Sven-
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ska kyrkan. Inte till gudstjänstovana på någon 
nivå.147  

 
En annan informant, en anställd, vittnar om ungefär samma sak men 
lägger också till en mening som vid olika ämnen och vid intervjuer med 
olika personer har dykt upp vid ett flertal tillfällen, vilket också kom-
menterats ovan, nämligen meningen: ”Vi riktar oss helt enkelt till dem 
som söker oss”. Troligtvis fångar denna mening någonting viktigt. Guds-
tjänsten utförs på ett sätt som av flera informanter upplevs vara teolo-
giskt och liturgiskt riktigt samt som ”hållbart” i längden. De människor 
som söker Gud i dessa termer och känner sig hemma i detta drama är 
mer än välkomna. Men man är inte, enligt vissa informanter, beredd att i 
gudstjänsten göra avkall på det som som upplevs vara riktig teologi och 
god liturgi för att söka nå andra grupper av människor.  
 

Man vänder sig till en typ av människa som tycker 
om denna typ av gudstjänst. Gudstjänsten vänder sig 
inte bara till dem som bor i församlingen utan alla 
som tycker om denna typ av gudstjänst…Jag tror att 
den vänder sig till fler än man kanske tror. Den är 
inte för dem som söker 'Vi sätter oss i ringen'. 
Istället går man in genom dörren och går in i det 
heliga…Vi riktar oss till de som söker oss.148  

 
Ett komplement till högmässa är när huvudgudstjänsten istället utgörs av 
familjemässa. I denna typ av gudstjänst är den tilltänkta samtalspartnern 
redan förutsedd genom själva namnet på gudstjänsten, den skall kunna 
nå olika medlemmar i en familj, från ung till gammal. Informanter har 
här beskrivit hur vissa vill att familjemässan skall bli något mer än en 
”utslätad” högmässa. En person säger: ”Men att göra en bra familjemäs-
sa är svårt, det är inte att göra en förenklad högmässa”.149 Informanten 
berättar vidare om svårigheterna med denna typ av gudstjänst som in-
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formanten menar kräver fart, att något händer efteråt och aktivt delta-
gande av barn och unga.150 Andra informanter har istället berättat om de 
problem som familjemässorna skapar genom att de som normalt kommer 
på högmässorna inte känner sig hemma i familjemässan och därför låter 
bli att gå. Frågan arbetar man nu med. En arbetsgrupp sammansatt av 
präst, musiker, församlingspedagog och barntimmeledare har gemen-
samt arbetat fram en ordning som man nu prövar. Den bärande tanken i 
arbetet har varit att bygga en bro i familjemässan mellan hur familjemäs-
san har tagit sig ut tidigare och den högmässa som firas i församlingen. 
Detta vill man göra dels för att inte, vid familjemässorna, tappa dem som 
normalt går på högmässan, dels för att familjemässan på ett bra sätt skall 
bli en väg till inskolning i högmässan.151 Några informanter säger om 
försöket att det är ett sätt att vrida familjemässorna mot en större tydlig-
het där barnens och ungdomarnas roll i gudstjänsten förskjuts från ett 
deltagande på egna villkor till att bli ministranter.152 
 

Familjecentralen 
 

Olaus Petri församling vill vara till för människor i 
livets olika skeden genom att, med Kristus som 
förebild, visa på möjligheten att vi i honom upprät-
tas och befrias och får en hel relation till oss själva, 
till andra och till Gud.153 

 
På så sätt beskriver kyrkorådet församlingens uppgift i församlingsin-
struktionen. Man vill vara till för olika människor, man vill också nå 
människor under olika faser i livet och anledningen till att man vill göra 
det är att man tror sig ha funnit något som man nu vill delge andra, dvs. 
en möjlighet till hela relationer och till befrielse.  
 

                                        
150 Intervju: OP. 1:9 
151 Samtalsintervju: OP. 2, 1 
152 Kompletterande samtalsintervju: OP. 3 
153 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 1. (STA). 
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Familjecentralen uppfyller, enligt en samstämmig bild i intervjuerna, de 
två första uppgifterna för församlingen, dvs. den är en mötesplats för 
olika människor och man möter till viss del människor i olika faser i de-
ras liv. När det gäller den tredje uppgiften att visa på Kristus, går upp-
fattningarna mer isär. Så här säger en informant: 
 

Man möter människor där de befinner sig just nu. 
Människor med olika kulturer och bakgrund kom-
mer hit, det gäller därför att möta varje människa på 
hennes villkor. Vi får vara medvandrare en stund i 
en människas liv. Vi får visa vad kyrkan står för, det 
handlar om Gudsbild, men också om människosyn. 
Vi försöker att inte påverka, men ändå så tror jag att 
vi gör det genom att vara dem som vi är. Vi är på 
något sätt kyrka i den verksamhet som vi är.154 

 
Vad uttrycker då reflektioner kring arbetet på familjecentralen? Är det 
som sker ett uttryck för en alltigenom diakonal hållning, dvs. att kyrkan 
skall bedriva social verksamhet utan annan tanke än att det görs med 
människors bästa för ögonen? Eller är tanken att familjecentralen skall 
fungera som en ”utsträckt hand” till människor, men samtidigt ha en 
uppgift att genom sitt sociala arbete skapa ett intresse och en kunskap 
om församlingen och dess övriga arbete? En informant svarar:   
 

Det är en stor diakonal verksamhet. Det är viktigt att 
vi vågar möta människor utan förbehåll på deras 
planhalva. Jag är nöjd om människor bär med sig 
bilder att i OP fanns människor som såg mig, där 
fanns det plats för mig, då har jag nått så långt jag 
kan komma.155  

 
Informanten beskriver familjecentralen som en plats i församlingen där 
den kristna tron finns med som en komponent, men inte explicit ut-
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trycks. Det talas om att möta människor på ett sätt som de känner sig be-
kväma i. Det som, istället för växande i tro och kristen kunskap, ges ut-
rymme i familjecentralens arbete är kristen människosyn i handling. In-
formanten menar att detta inte behöver ses som ett första steg i ett möte, 
utan mycket väl kan vara ”steget”. Vidare säger informanten att om man 
når dit har man kommit så långt man kan komma. Troligen menas med 
det att se och bejaka en människa som den hon är, det är en så central 
kristen handling att det inte krävs mer för att vara ett viktigt uttryck för 
den kristna tron. En annan informant fyller ut bilden på ungefär samma 
sätt: 
 

Familjer är i en utsatt situation, genom stora 
påfrestningar på parrelationer, ekonomi osv. Här får 
man känna igen Kristus i vårt arbete. Vi vill 
förmedla en bild av Gud som är bejakande, bekräf-
tande, älskande. Det finns helt enkelt djup män-
niskokärlek bakom denna verksamhet. Jag hoppas 
att människor som kommer hit känner det.156 

 
 Medan en informant från kyrkorådet svarar på frågan om visionen för 
familjecentralen:  
 

… jag tror att det i framtiden kan vara svårt att få 
kommunen att ställa upp mer, men då gör vi det 
själva, fast med en starkare kyrklig prägel. En del 
frågor kring familjecentralen finns det, men det 
kommer från de anställda…Min upplevelse är att en 
kyrka mitt i stan måste hålla på den kyrkliga 
prägeln, det får inte bli en borgerlig kommun. Men 
det skulle kanske kunna vara annorlunda på landet. 
Det finns en gräns för vad man kan göra för att 
'ragga' kunder.157  
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Här beskrivs, från informantens synvinkel, nackdelen med att arbeta till-
sammans med kommun och landsting. Situationen gör det helt enkelt 
inte möjligt att arbeta med en tydlig ”kyrklig prägel”. För informanten 
innebär troligen, utifrån andra intervjusvar, en ”kyrklig prägel”, en mer 
uttalad tonvikt på gudstjänstliv, personlig tro och användande av bibel-
berättelser osv. Informanten verkar också uppleva familjecentralens sätt 
att arbeta som, till viss del, missvisande för de människor som kommer 
dit. Istället för att vara klar och öppen med inriktning, syfte och mål, to-
nas mer centrala och profilerade stycken ned till förmån för en mer sam-
hällsanpassad syn. Konsekvensen blir att centrala bitar i den kristna 
identiteten inte synliggörs och de människor som kommer blir därför på 
någon nivå ”lurade”, dvs. de delges inte hela bilden av bevekelsegrun-
derna för att driva ett sådant här arbete. Dessa förhållanden, menar in-
formanten, att man skulle ändra i en framtid där man har ett eget ansvar 
för arbetet. En annan åsikt framförs av en informant som för in andra 
kritiska aspekter i intervjun:  
 

Man kan diskutera kyrkans barnarbete i stort. 
Kyrkan kommer in i en människas liv under 
barndomen, men vilka spår sätter det sedan? Detta 
har nog inte utvärderats tillräckligt. Kanske är det så 
att vi har funnit vårt existensberättigande i dessa 
verksamheter och inte i vårt ärende till folket.158  

 
Informanten är försiktigt kritisk till hela kyrkans arbete med barn. På 
vilket sätt korresponderar det arbetet med kyrkans stora arbete med att 
göra Kristus känd? Kanske är det så, menar informanten, att många av 
de verksamheter som kyrkan driver och där arbetet med barn är en del, 
är ett sätt för kyrkan att handskas med vikande gudstjänststatistik och 
med bristande intresse för kyrkans mer traditionella budskap. Det är lätt, 
när situationen är sådan som den är, att uppfyllas av intresse och enga-
gemang i uppgifter som är uppskattade och uppburna av många. Men 
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hur förhåller sig den verksamheten till den grundläggande uppgiften, 
undrar informanten. Informanten fortsätter och säger: 
 

…det är självklart att kyrkan måste arbeta med barn 
och familj. Men om det visar sig att det inte blir 
någonting av kyrkans budskap i detta så kan vi klart 
släppa det. Vi kan ha det och vi kan mista det.159  

 
Församlingens kyrkoherde knyter arbetet i familjecentralen dels till ett 
folkkyrkoperspektiv där församlingens stora kontaktnät med samhället, 
där församlingen är en del, är av vikt, dels knyter han det till försam-
lingsinstruktionen. Han knyter också arbetet till ett mer praktiskt tjänste-
perspektiv, där församlingen ges möjlighet att informera om och utföra 
sina tjänster. 
 

Vårt breda kontaktnät vidmakthålls i detta arbete. 
Det är en del av vårt dopansvar. Genom detta så 
erbjuder vi kyrkans tjänster som gudstjänster och 
samtal osv.160  

 
Detta uttalande anknyter till församlingsinstruktionen där den breda kon-
taktytan också berörs. Där står det att ”En bred kontaktyta är samstäm-
mig med församlingens övergripande målsättning.”161 Vilken denna mål-
sättning är uttrycks inte explicit i församlingsinstruktionen, men på för-
sta sidan under rubriken ”församlingens tro” skriver man: 
 

Olaus Petri vill vara en demokratisk, öppen gemen-
skap och välkomna alla som av olika skäl väljer att 
delta i församlingslivet. Församlingens grundläg-
gande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva under-
visning samt utöva diakoni och mission. 'Syftet är 
att människor ska komma till tro på Kristus och leva 

                                        
159 Intervju: OP. 10:51 
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i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, 
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas'. 
(inledningen till andra avdelningen i KO)…Olaus 
Petri församling vill vara till för människor i livets 
olika skeden genom att, med Kristus som förebild, 
visa på möjligheten att vi i honom upprättas och be-
frias och får en hel relation till oss själva, till andra 
och till Gud.162 

 
Familjecentralen blir här ett sätt för församlingen att vara en öppen ge-
menskap där man skall kunna känna sig välkommen oavsett tro eller ens 
intresse för livsåskådningsfrågor. Samtidigt som öppenheten och de låga 
trösklarna betonas av både kyrkoherde och församlingsinstruktion talar 
båda också om familjecentralen som en plats för undervisning.163 Vad 
som här menas med undervisning är inte klart utsagt, men i församlings-
instruktionen står det i anslutning till stycket om familjecentralen: 
 

Vi tror att föräldrar och barn genom samtal och 
gruppverksamheter kan få stöd i sitt föräldraskap. 
Inom området tänker vi oss att fortsätta med under-
visande verksamheter. Nyckelord är föräldraskola, 
samlevnad, dopundervisning.164 

 
Strax ovanför detta stycke i församlingsinstruktionen beskriver kyrkorå-
det varför man upplever att undervisning är viktigt i församlingen: 
 

För oss i Olaus Petri är undervisning viktig, särskilt 
i en tid när sekulariseringen sprider sig. Vi har ett 
ansvar för att nästa generation får kunskap om den 

                                        
162 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling, s. 1. (STA). 
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kristna tron, för att kunna ha en grund att stå på in-
för sin livsvandring.165 

 
Troligtvis betyder både kyrkoherdens uttalande och texten i församlings-
instruktionen att undervisning i den kristna tron också har sin hemort på 
familjecentralen, men att det uttrycks på ett mer lågmält sätt än vad som 
kanske annars skulle vara möjligt om man själv drev arbetet. Den kyrk-
liga profilen syns kanske tydligast när någon av församlingens präster 
kommer, eller i de mer intima samtal som lätt uppkommer när personal 
och besökare har lärt känna varandra på ett naturligt sätt. Samtalen om 
den kristna tron väcks, med andra ord, inte av familjecentralens perso-
nal, men när frågor och tankar kommer upp är man beredd att besvara 
frågorna utifrån sina kristna värderingar. Att sådana samtal med jämna 
mellanrum också kommer upp är inte konstigt med tanke på den fas i li-
vet som de flesta som besöker familjcentralen befinner sig i. Framförallt 
rör det sig om småbarnsföräldrar som genom föräldraskapet gått in i en 
ny fas i livet. Det kan då röra sig om frågor om dop och vigslar eller frå-
gor av mer existentiell karaktär.166 
 
En informant beskriver familjecentralens arbete som församlingens an-
svarstagande i samhället och att detta ansvartagande kommer att ses som 
en tydlighet i kyrkans budskap samtidigt som det är en öppning till ett 
möte mellan församling och människor: 
 

Vi lever i en tid då kyrkan måste visa framfötterna. 
Detta är en del av det ansvar som OP tar i samhället. 
Många går ur kyrkan idag, så vi måste vara tydliga i 
det vi gör och med vilka vi är och vi måste våga 
möta människor.167  

 
Informanten kopplar här tydligheten med att vara kyrka och ansvarsta-
gandet i samhället till en överlevnad för kyrkan. Det går inte längre att 
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tro att människor skall förbli medlemmar i Svenska kyrkan om inte kyr-
kan aktivt visar varför människor skall vara medlemmar. Det kyrkan då 
kan göra är två saker, dels kan den vara tydlig med en kristen profil, dvs. 
visa att det som görs av kyrkan är någonting speciellt som inte kan över-
tas av någon annan samhällsinstitution, vilket i sin förlängning ger ett 
berättigande för kyrkans bevarande, dels kan kyrkan visa att den har ett 
budskap som når utanför den tätare gemenskapen. Detta budskap måste 
då vara av en sådan karaktär att det visar att det främjar samhällets och 
människors vällevnad. Hur dessa tankar hos informanten, om kyrkans 
tydlighet, förhåller sig till det informanten sagt tidigare: ”Jag är nöjd om 
människor bär med sig bilder att i OP fanns människor som såg mig, där 
fanns det plats för mig”,168 är inte helt självklart att svara på. Troligtvis 
menar informanten, vilket framgår på andra ställen i intervjun, att tyd-
ligheten t.ex. består i att man är i kyrkans lokaler, att personalen är för-
ankrad i kyrkan samt att man aktivt inbjuder till familjegudstjänst en 
gång i månaden. Tydligheten består inte i aktiv påverkan eller krav på 
deltagande i de övriga kyrkliga aktiviteterna, utan har snarare en indirekt 
karaktär. Senare under intervjun fortsätter informanten att tala om det 
ansvar man tar på familjecentralen:   
 

Vi tar också ansvar i samhället: miljöansvar och 
ansvar för människor. Vi försöker förmedla en syn 
på andra människor och på världen som är förenlig 
med kristen tro. Vi försöker i det vi gör skapa en 
sådan miljö.169  

 
Informanten återkommer här till det som sagts tidigare om vikten av att 
familjecentralen förmedlar en människosyn som vilar på kristen grund. I 
verksamhetsberättelserna för familjecentralen kan man utläsa att detta tar 
sig uttryck bl.a. genom att personalen har försökt visa lyhördhet gent-
emot önskemål som har uppkommit från föräldrar och andra. Man har 
diskuterat och tagit hänsyn till ett genusperspektiv genom startandet av 
”pappis”. Man har också försökt att visa på ett ansvarstagande när det 
                                        
168 Intervju: OP. 1:51 
169 Intervju: OP. 1:61 
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gäller relationer, genom att t.ex. ge möjlighet och redskap för par att ar-
beta med sin relation på ett konstruktivt sätt.170   
 

BEHOVSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet  
 
Hur ser bilden i kyrkorådet ut av vilka prioriteringar som görs? Vilka 
behov tillfredställer man och vilka får stå tillbaks? Vid intervjuerna har 
svaren blivit skiftande när det gäller församlingens budgetmässigt priori-
terade områden. Kyrkoherden säger t.ex.  
 

Budgeten enbart säger inte så mycket - men lägger 
du till personal så finns det några prioriterade om-
råden, musik, familjecentral, gudstjänst och barn 
och ungdomsarbetet.171   

 
Medan svaret från en kyrkorådsledamot blir: 
 

Ja, diakonin. Innan diakonicentralens utredningar så 
hade vi idéer om OP´s diakoni. Kanske är dia-
konicentralen en flopp, jag vet inte, vi behöver i alla 
fall hjälp med diakonin. Vi behöver en tjänst till, vi 
har pratat om det. Det hjälper inte att någon från 
diakonicentralen har en föreläsning, det är inte det 
vi behöver. Vi behöver konkret hjälp, fler händer 
istället.172  

 
En annan kyrkorådsledamot har dock en annan uppfattning: 
 

                                        
170 Verksamhetsberättelse 2003 för Olaus Petri familjecentral. (NB).  
171 Intervju: OP. 9:6 
172 Intervju: OP. 2:6 
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Absolut: musiken. Musiken har fått utvecklas 
väldigt hårt och kostar pengar. Det finns ingen an-
nan grupp som fått så mycket pengar som 
musiken.173  

 
Medan en tredje kyrkorådsledamot svarar: 
 

Nej, det tror jag inte. Det som är prioriterat är re-
spekten för budgeten.174 

 
Uppfattningarna i intervjuerna om vad som är prioriterade områden i 
budgeten är inte samstämmiga. Olika områden uppfattas av olika infor-
manter som prioriterade och kyrkoherden poängterar också i intervjun 
att det beror på hur man räknar. Ett visst område kan vara högt priorite-
rat utan att det behöver synas tydligt i budgeten. Han nämner här t.ex. 
”andlig växt” som ett prioriterat område genom personal och tid, men 
däremot kostar det inte så mycket att driva arbetet. Svaren från intervju-
erna kan lämpligen kompletteras med annat adekvat material, en möjlig-
het är att studera budgetskrivelserna och verksamhetsberättelserna under 
ett par år för att se hur kyrkorådet upplever vad som görs i församlingen 
och vad som bör prioriteras. Framställningen blir i stor utsträckning 
punktuell:  
 
Verksamhetsberättelserna för såväl 2002 som 2003 börjar med rubriken 
”gudstjänst”. Här poängteras igenkänning, rik liturgi och gemenskap 
samt aktivt deltagande som orsaker till att gudstjänsterna samlar många 
deltagare i Olaus Petri. Musikens stora betydelse, med flera körer och 
musikkår för att ge gudstjänsten ”färg och lyster”, poängteras starkt. 
Veckomässor, förbönsgudstjänster och ungdomsgudstjänster berörs i po-
sitiva ordalag.175 Rubriken ”kyrkliga handlingar” ges däremot ett relativt 
litet utrymme. Där konstateras enbart att begravningar är den vanligast 
                                        
173 Intervju: OP. 5:6 
174 Intervju: OP. 4:6 
175 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 1, (NB) samt 
verksamhetsberättelse för året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 1. (NB).  
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förekommande handlingen, att många dop har ägt rum och att vigslarna 
ökar. Här berättas det också om den kristna djupmeditation som finns. 
Efter ”kyrkliga handlingar” följer ”musik”, där kan man se en uppräk-
ning av konserter och musikgudstjänster, samt vid hur många tillfällen 
körerna har medverkat. I verksamhetsberättelsen för år 2002 ser det ut så 
här när det gäller framförd musik: 
 

Bachs Juloratorium, del 4-6, Messias och Dixit 
Dominus av Händel, Brahms Ein Deutsches Req-
uiem, The Crusifixion av John Steiner, Rejoice in 
the Lamb av Britten, Magnificat av Pergolesi och 
folkmusikmässan I välsignan och fröjd. En kväll 
med älskade psalmer hölls under våren och under 
hösten gavs två konserter med anledning av nyin-
spelade CD-skivor. En annorlunda konsert gavs i 
februari under rubriken katedralens klang med 
Olaus Petri Vocalis, Jan-Inge Hall på olika blåsin-
strument och Agneta Larsson kulning.176 

 
När det gäller 2003 ser det ut på följande sätt: 
 

Messias och Dixit Dominus av Händel, Requiem av 
Gabriel Fauré, Bachs Matteuspassion, H-mollmässa 
och kantaterna nr 4 och 6 och Frank Martins Mässa 
för dubbelkör. Alla utom den sist nämnda har fram-
förts av församlingens egna körer. Även en van-
dring genom Himlaspelet i ord och ton har gjorts i 
samarbete mellan tonsättaren Nils Lindberg, 
skådespelaren Martin Lindström samt Olaus Petri 
Cantores.177  

 
Man tar även upp församlingens arbete bland barn och unga. Såväl 2002 
som 2003 nämns miniorer och juniorer, men också Svenska kyrkans 

                                        
176 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (NB).  
177 Verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (NB). 
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unga och församlingens skolkontakter. Här tas församlingens samarbets-
projekt med kommundelen upp, det går under namnet: ”Öppen källare”. 
Sommaraktiviteten ”Vattenpasset” som samlar 33 barn under tre veckor 
nämns. Den stora skillnaden år 2003 mot 2002 är att samarbetsprojektet 
”Öppen källare” är nedlagt, pga. ”vacklande kommunal delaktighet och 
knappa resurser” och att verksamheten vid ”Vattenpasset” minskades 
från 3 veckor år 2002 till en vecka år 2003.178 Båda åren nämns det att 
familjecentralen samlar 15-20 vuxna med barn. Även relationsgrupper, 
”pappis” samt BVC och MVC berörs kortfattat .179 
 
Vad gäller församlingens diakoni klargörs att det är ett uppdrag som hör 
till många grupper av anställda. Diakonen har dock ett särskilt ansvar för 
att organisera arbetet och för att leda frivilligarbetet vad gäller t.ex. 
hembesök och medverkan i andakter. Vuxenverksamheten beskrivs som 
”torsdagsträffar”, en SKUT-grupp,180 en kors- och ljusbärargrupp samt 
en julfest för pensionärer och en kvinnofest i samband med internatio-
nella kvinnodagen.181  
 
När det gäller ”mission” skrivs båda åren att det mesta som sker i för-
samlingen har en missionsaspekt, dvs. att förmedla de glada nyheterna 
om Jesus Kristus. Inga renodlade missionssatsningar har gjorts. Försam-
lingen har också en internationell grupp där församlingsombuden för 
SKM,182 Lutherhjälpen och SKUT ingår.183 
 
Undervisningen beskrivs på samma sätt för båda åren. Här nämns sön-
dagsskola, andakter på hemmen, samtal och förkunnelse. Men också 
djupmeditation, retreater och bibelstudier får plats här tillsammans med 

                                        
178 Verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (NB). 
179 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 2, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 2. (NB). 
180 Svenska Kyrkan i Utlandet. 
181 Verksamhets berättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 3, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 3. (NB). 
182 Svenska Kyrkans Mission. 
183 Verksamhets berättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 3, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 3 f. (NB). 
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”kyrkvandringar” för barn och unga. Kyrkvandringarna har nått ungefär 
1000 personer varje år.184 När det gäller konfirmationen säger man år 
2002 att församlingen har en ny modell, som bygger på 75 steg. Båda 
åren påbörjade 35 ungdomar sin konfirmationsläsning. År 2003 nämner 
man att 17 ungdomar konfirmerades, varav nästan hälften har blivit kvar 
i olika grupper.185  
 
Församlingsinformationen beskrivs båda åren med församlingsbladet 
OPUS. Det är en riktad information som kommer ut med 6 nummer per 
år. Ett av numren, det vid fasteinsamlingen, totaldistribueras till hela för-
samlingen. Även annonser, broschyrer och vikten av vad människor som 
är aktiva i församlingen säger om Olaus Petri, tas upp.186  
 
Baptistförsamlingen Betania är den församling som nämns under rubri-
ken ”ekumenik och annan samverkan”. Förövrigt har man stöttat ÖKS187 
och samarbetet i Hela människan, Ria-Dorkas och Café on the Rock.188 
 
Kyrkorådet slutar sin verksamhetsberättelse år 2002 med orden: 
 

Året 2002 var ett år fyllt av hårt arbete och omfat-
tande verksamhet. Vi hade många förändringar på 
tjänstesidan vilket självklart har påverkat vårt ar-
bete. Trots det har de nya som kommit till på ett fint 
och naturligt sätt länkats in i det kontinuerliga ar-
bete som sker i vår församling. Vi har medvind i ar-
betet och upplever att vår huvudgudstjänst samlar 
och attraherar många människor. För det är vi my-

                                        
184 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 3 f., (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4. (NB).  
185 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4. (NB). 
186 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4. (NB). 
187 ÖKS - Örebro Kristna Samarbetsråd. 
188 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4, (NB) samt 
verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 4. (NB). 



 
 
 

77

cket tacksamma. Vi betygar att vi med allt arbete 
som nedlagts under året vill ära Gud allena.189 

 
År 2003 lyder slutorden: 
 

Ännu ett verksamhetsår i Herrens tjänst har 
fullföljts. Året innebar många förändringar på per-
sonalsidan. Två ordinarie präster gick vidare till nya 
utmaningar liksom en pastorsadjunkt. Hela försam-
lingen fick hjälpas åt att göra det bästa av situa-
tionen. Musiken har fortsatt att blomstra och så även 
Familjecentralen med pappisverksamheten. Frivil-
liginsatserna har fortsatt att vara en särskild glädje 
och styrka. Arbetet med andlig fördjupning i för-
samlingen fortsätter målmedvetet.190 

 
Vad ser kyrkorådet i framtiden, vad vill man satsa på och utveckla? I 
budgetskrivelsen för Olaus Petri år 2004 kan man utläsa följande. Det 
finns planer för ett scoutbetonat arbete för juniorer, det finns också pla-
ner för ett pilgrimsinriktat konfirmandarbete riktat till äldre ungdomar. 
Det finns dock inte utrymme för båda verksamheterna. Blir pilgrimskon-
firmationen av får scoutarbetet vänta. Även dop och konfirmation disku-
teras. Båda kan församlingen till viss utsträckning påverka, säger man. 
Här exemplifierar man också med en negativ statistik: 2001 döptes 68 % 
av de under året födda, medan det 2002 var 54 %. När det gäller konfir-
mationen var det år 2002 20 %. Kyrkorådet vill öka procenttalen genom 
dopsamlingar och hembesök samt, vad gäller konfirmationen, med fler 
utskick och besök i skolor och klasser.191  
 
Man poängterar att familjecentralen har vuxit både i betydelse och i om-
fattning, samtidigt som man ser att Örebro kommuns sparbeting kan 
komma att få konsekvenser för familjecentralen. Om det blir så att arbe-

                                        
189 Verksamhetsberättelse året 2002 för Örebro Olaus Petri församling, s. 5. (NB). 
190 Verksamhetsberättelse året 2003 för Örebro Olaus Petri församling, s. 5. (NB). 
191 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 1. (OPFA). 
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tet förändras med ett större ansvar för församlingen är man beredd att ta 
det. En översyn kommer att bli nödvändig i så fall, vad gäller upplägg 
och inriktning. Pappis-projektet kommer att finnas kvar.192 
 
Efter några korta rader om ett projekt om sjukvårdskyrkan, dvs. om de 
korta behandlingstidernas inverkan på sjukhuskyrkans arbete och ett 
stycke om vikten av att förbättra lokalerna så att de blir ändamålsenliga 
och möjliga att hyra ut kommer ett, i sammanhanget, längre stycke om 
musiken. Här beskriver kyrkorådet musikverksamhetens stora omfatt-
ning, sedan beskrivs hur tjänsterna ser ut. Det finns tre tjänster på till-
sammans 210 % (100 %, 60 % och 50 %). Vidare talar man om vikten 
av att de stora kyrkliga verken får möjlighet att uppföras i kyrkor och 
inte bara på konserthus.193 Man citerar också kontraktsprosten Björn 
Svärd som vid prostvisitationen 2003 talade om musiken och dess kopp-
ling till gudstjänsten i församlingen: 
 

Att det dessutom ges utrymme för konserter där 
stora verk framförs regelbundet är mer än 
förvånande. Man kan fråga sig om det är långsiktigt 
hållbart med en så stor verksamhet på så få 
händer.194  

 
Kyrkorådet konstaterar slutligen att för att fortsättningsvis kunna klara 
arbetsmängden bör musikertjänsten på 50 % utökas till 100 %. Denna 
önskan belägger man med att musiken i Olaus Petri inte enbart kan sägas 
rikta sig till församlingen, utan snarare till hela staden.195 Kyrkorådet an-
håller också om att få del av stiftets strukturbidrag för att täcka in ar-
betsbortfallet på 20 % då en av församlingens komministrar arbetar 20 

                                        
192 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 2. (OPFA). 
193 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 2 f. (OPFA). 
194 Prostens uttalande är i sitt sammanhang möjligt att utläsa på olika sätt. Dels som för-
samlingen gjort i budgetskrivelsen, dvs. en utökning av musikertjänsterna är nödvändig. 
Dels kan det utläsas som en kritik mot att så många och stora musiksatsningar ges utrym-
me i församlingen. Citatet från Björn Svärds prostvisitation år 2003 är anfört från Olaus 
Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 3. (STA). 
195 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 3. (OPFA). 
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% som häktespräst.196 Ytterligare anhåller man om att 1 % av ramen skall 
avsättas till internationell diakoni och mission.197 Man slutar skrivelsen 
med att konstatera vikten av att människor vill leva ett kristet liv och 
vikten av kyrkans inre liv. För att detta skall kunna realiseras vill kyrko-
rådet arbeta med mötesplatser där bibelstudium, bön och andlig fördjup-
ning står i centrum.  
 
Det som ges uttryck för i budgetskrivelsen 2004, kan sägas uttrycka 
Olaus Petri församlings behov sett genom kyrkorådets ögon. Framförallt 
finns det en koncentration i skrivningarna kring vad kyrkorådet anser att 
församlingen behöver för att på ett förtjänstfullt sätt kunna sköta det man 
menar vara församlingens uppdrag. Det som däremot inte är lika själv-
klart uttryckt i budgetskrivelsen är de behov som är faktiska inom för-
samlingens geografiska ramar, d.v.s. de behov som inte direkt kan kopp-
las till kärnverksamheten men som inom församlingens geografiska 
gränser är mer eller mindre tydliga. Möjligtvis går det att söka en delför-
klaring till detta i kyrkoherdens svar på frågan, vad han ser runtomkring 
och hur församlingen relaterar till det han ser:  
 

Omvärldsanalys är nog viktigt, men ingen har talat 
om hur man omvärldsanalyserar en församling. Ta 
19 000 personer i olika områden osv. med en stor 
mångfald. Vem avgör vilken bild som är riktig? 
Vilka frågor de brottas med. Vilka faktorer är bety-
delsefulla? Omvärldsanalysens problem är att den 
från början är ett urval av ganska godtyckliga fak-
torer som man tror är viktiga för det som händer 
med människor i vårt samhälle, sådant som skall 
påverka församlingen...Omvärldsanalys leder till att 
vi ser behov och brister och att vi inser att vi inte 
kan klara detta. Ofta lider församlingarna under – 
även OP – att vi vill så mycket. Så visst tänkte vi en 
hel del på utvecklingen i de områden där vi arbetar. 

                                        
196 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 3. (OPFA). 
197 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004, s. 3. (OPFA). 
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Vi ser behov, men kan inte klara mer. Då säger de 
som vet hur man bör göra, att då får man väl lägga 
ned något, men det gör man inte. För det är svårt. 
Men vi kanske kan göra på något annat sätt. Tänk 
om frivilligkrafter kan klara uppgifterna, gruppen 
eller vad det nu kan gälla. Vi måste faktiskt också ta 
hänsyn till det ”förlorade fåret”, att ett får kan vara 
viktigare än de 99. Men vi kan inte enkelt lägga ned 
en sak bara för att något annat ger mer utdelning 
kvantitativt. Vi jobbar inte sällan med svaga männi-
skor, som man inte bara kan släppa taget om, vi har 
ett ansvar. Det enda sätt det kan fungera på är om de 
anställda arbetar för att hjälpa fram andra att ta ans-
var, så att det blir många som arbetar…Det här är 
sådant som låter sig sägas på kurser av sådana som 
kommer ditresande. Vi dignar under vår kreativitet, 
vi ser knappast det goda som vi gör. Vi vill utveckla 
och göra nytt och ser lätt möjligheter i det nya och 
brister i det vi redan gör. Detta är en realitet i OP.198   

 

Reflektioner kring vad anställda och förtroendevalda vill ”ge”, blir i de 
ovan nämnda verksamhetsberättelserna och i budgetskrivelsen primära. 
Medan reflektioner som t.ex. vilka är de reella behoven inom försam-
lingens territoriella gränser, blir sekundära. I intervjuerna får detta viss 
kritik. Det uttrycks t.ex. som funderingar kring församlingens reella öp-
penhet gentemot samhället199 eller påståenden som att församlingen har 
svårt att hantera ”problemmänniskor”200 eller att vissa frågor aldrig be-
rörs.201 En företeelse i budgetskrivelsen har kommenterats vid flera in-
tervjuer, nämligen utökningen av en musikertjänst från 50 % till 100 
%.202 Flera informanter har uttryckt att om man ser på församlingen som 
helhet är det ytterligare en diakon man primärt behöver, inte ytterligare 

                                        
198 Intervju: OP. 9:2 
199 Samtalsintervju: OP. 1. 
200 Samtalsintervju: OP. 3. 
201 Samtalsintervju: OP. 10 
202 Denna ökning anhöll församlingen om i budgetskrivelsen för år 2004. (OPFA).  
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musiker. En person i kyrkorådet som själv gärna skulle vilja prioritera en 
ny diakontjänst försvar dock detta beslut och säger vid intervjun på frå-
gan om vad han vill prioritera: 
 

En ny diakontjänst, men det går inte gentemot sam-
fälligheten. Ingen skugga skall falla över 
kyrkoherde eller musiker, för det skulle aldrig 
kunna gå på något annat sätt. Du kan ju se på 
enkäten om diakonicentrum hur vi svarade.203   

 
I det remissvar som informanten hänvisar till kan man läsa att kyrkorå-
det i Olaus Petri anser att det finns svårigheter med ett fristående diako-
nicentrum i staden.204 Det får helt enkelt inte bli en institution utan le-
vande kontakt med församlingarnas verksamhet och liv. Kyrkorådet me-
nar att det är av stor vikt att församlingsanknytningen blir tydlig och stor 
så att man kan dra nytta av allt det som finns i en församling vad gäller 
människor, kompetens osv.205  
 

Huvudgudstjänsten 
 
Flera av de intervjuade menar att gudstjänsten är ett prioriterat område 
genom både budget och ”goodwill”. Den bilden av gudstjänsten som 
mycket central är också vanlig hos människor som står utanför försam-
lingens inre kärna.206 Kanske beror det på att gudstjänsten är en av för-
samlingens offentliga tilldragelser och på att gudstjänsterna annonseras 

                                        
203 Intervju: OP. 5:6 
204 Den 29 november 2003 invigdes det nya Svenska kyrkans hus i Örebro, med plats för 
bl.a. ”Diakoni Centrum”. Vilka konsekvenser detta får för diakonin i Olaus Petri försam-
ling är ännu för tidigt att säga, men i flera intervjuer framkommer tveksamheter om inte 
detta snarare, i sin förlängning, skapar mer arbete än det underlättar för församlingen. 
205 Svar på remis angående Diakonicentrum och rådgivningsbyrån. Till kyrkonämnden 
Örebro kyrkliga samfällighet. (OPFA). 
206 Detta säger bl.a. flera informanter vid intervjuerna. De nämner t.ex. att de får kommen-
tarer och respons angående gudstjänsterna vid kontakter med människor utanför kyrkans 
inre krets. 
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eller att musikutbudet då och då recenseras, som vissa informanter säger. 
Eller beror det på att gudstjänsterna är så genomarbetade att det ger ge-
nomslag även utanför församlingens inre krets, som andra informanter 
menar. Även kontraktsprosten uppehöll sig i sitt tal vid visitationsstäm-
man år 2003 vid församlingens gudstjänst som central och som en fram-
gång att glädja sig åt.207 Likaså gjorde Biskop Jonas några år tidigare då 
han höll visitationsstämma i Olaus Petri.208  
 
Flera av informanterna poängterar att det är viktigt att se att Olaus Petri 
är en av flera församlingar i Örebro. Därför behöver inte varje försam-
ling, i det man gör, tänka sig att man måste svara mot alla behov som 
kan finnas inom församlingens gränser. Det finns andra församlingar i 
staden som kan ta över där en församling brister. Därför menar infor-
manterna att det inte är konstigt eller fel om en församling hittar en nisch 
i vilken man fullgör sitt uppdrag som kyrka.209 Det skulle däremot ha 
kunnat vara annorlunda om det varit en landsbygdsförsamling med stort 
avstånd till sina grannförsamlingar. Denna uppfattning appliceras också 
av vissa informanter på gudstjänsten. Synsättet delas dock inte av alla, 
en av de intervjuade menar att det hade varit bra om det fungerade så, 
men det gör inte det. Det finns inte alternativa gudstjänster i staden som 
skulle kunna vara öppna för och appellera till alla grupper av männi-
skor.210 Genom denna ”specialisering” i Olaus Petri kommer människor 
att ”falla igenom” nätet och helt enkelt inte hitta en gudstjänst där de ges 
utrymme och känner sig hemma. Nu menar nog inte de som är drivande 
vad gäller gudstjänstens utförande att församlingen är enkelriktad. Sna-
rare menar man att den rika liturgin i gudstjänsterna appellerar till ett 
stort antal människor, om de bara är villiga att ge gudstjänsten den nöd-
vändiga tid den kräver och att den innehåller djup som egentligen bara 
går att framställa i ritens form. Flera informanter menar helt enkelt att 

                                        
207 Tal vid visitationsstämman den 9 mars 2003. Prostvisitation i Olaus Petri av kontrakts-
prost Björn Svärd. (NB).  
208 Visitationsstämma Örebro Olaus Petri församling. 23:e söndagen efter trefaldighet. 
1996-11-10. (NB). 
209 Se t.ex intervju: OP. 5:20 eller OP. 3:18 
210 Intervju: OP. 7:20 
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gudstjänstens utformning i Olaus Petri tillfredställer djupare skikt i män-
niskors sökande efter Gud än många andra typer av gudstjänster förmår 
göra. Församlingens kyrkoherde säger bl.a.  
 

Även för oss som å yrkets vägnar firat gudstjänst i 
30 år finns det ständigt något att upptäcka som kan 
tolka livet. Du kan jämföra med frikyrkan där du 
inte alls möter samma mysterium i gudstjän-
sterna.211  

 
Han menar vidare att den gudstjänstfirande församlingen, i ritens form, 
får redskap att tolka sina liv och möta Gud och att detta är någonting 
som verkligen behövs i vår tid, som upplevs som en tid då allt är utbyt-
bart, även Gud och tron. I denna situation måste församlingen våga stå 
för att man befriar gudstjänsten från underhållningsfaktorn till att få ett 
djup och inte bara vara en av många utbytbara delar i en människas 
liv.212 Denna syn delar han med flera andra. En informant säger bl.a. 
 

Jag tror att det visuella betyder någonting. Vi måste 
vara rädda om riterna. Det är aldrig någon som kla-
gar på riterna, vi gör det bara själva. Människor ty-
cker bättre om det än vi kanske själva tror, men det 
får inte bli ett utanpåverk, det måste finnas ett inne-
håll.213  

 
En annan informant säger: 
 

En högmässa kan inte bli för mycket. Det är svårt att 
ha papper och penna och samtala med grannen om 
livet. Högmässan är inte platsen för detta.214  

 

                                        
211 Intervju: OP. 9:14 
212 Intervju: OP. 9:3 
213 Intervju: OP. 8:24 
214 Intervju: OP. 10:11 
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Men det finns också andra mer kritiska informanter som, utan att under-
känna vikten av liturgin, menar att gudstjänsten har blivit för förutsägbar 
och att den inte ger utrymme för olika skeenden och händelser i en män-
niskas liv.215 En informant uttrycker det: 
 

Församlingens gudstjänst är liturgiskt högkyrklig. 
Men de liturgiska åtbörderna, som är uttryck för så 
mycket helighet, de känns inte alltid genuina, de blir 
ytliga. Jag anser att en gudstjänst inte får bli litur-
giskt perfekt, då försvinner spontaniteten. Det blir 
stereotypt, det blir bara yta och inget innehåll.216  

 
En av de intervjuade drar sig för att bjuda med någon av sina vänner till 
söndagens gudstjänst eftersom den helt enkelt inte är evangeliserande.217 
Det som verkar vara kärnan i den kritik som finns är att gudstjänsten, av 
vissa, inte upplevs ge det mänskliga livet någon hemortsrätt och att litur-
gin inte riktigt bottnar i livet. En person uttrycker det med att säga att i 
Olaus Petri klarar man inte av att bära fram det svåra ens i förbönen.218 
Dessa förhållanden menar man också påverkar vilken typ av människor 
som känner att de kan relatera till gudstjänsten och genom det känner sig 
hemma. Återkommande säger flera informanter att bl.a. barnen inte får 
plats i gudstjänsten. En annan informant svarar på detta genom att säga 
att kyrkan har sju sekunders efterklang och är det då barn som låter, 
medför det att många av de äldre av den gudstjänstfirande församlingen 
inte kommer att höra någonting alls.219 För att lösa dilemmat byggde man 
vid den senaste stora renoveringen 1987 ett inglasat rum längst ned i 
kyrkan, som är försett med högtalare. Nu menar troligtvis inte de som ta-
lar om barnens tillgång till och hemortsrätt i gudstjänsten att det enbart 
handlar om föräldrars möjlighet att ta med sig barn till kyrkan, utan att 
barnen skall störa. Det handlar troligen om att gudstjänsten skall utfor-

                                        
215 Intervju: OP. 1:9 
216 Intervju: OP. 11:9 
217 Intervju: OP. 1:9 
218 Intervju: OP. 5:8 
219 Intervju: OP. 8:14 
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mas så att barnen skall kunna delta på någorlunda lika villkor som de 
vuxna. En person säger: 
 

Min vision för en högmässa är en plats där alla får 
utrymme, även barnen, mer än att sitta och leka med 
leksaker.220  

 
Även när det gäller familjemässorna finns olika linjer. En informant be-
rättar att vissa personer gärna skulle vilja förändra familjemässan mot 
mer av händelserika tematiska upplevelsegudstjänster, men att den upp-
fattningen inte delas av alla. Idag är snarare en ”åtstramning” av famil-
jemässan den väg församlingen tycks ta.221  
 

Familjecentralen 
 
I en rapport kallad ”På väg mot en pedagogisk programförklaring”, från 
1996 skriver en informant från familjecentralen om sin personliga syn på 
den pedagogiska grundtanken i öppna förskolan. Där reflekteras kring 
varje människa som unik och skapad till Guds avbild och kring männi-
skans eget ansvar för sina handlingar, tillsammans med rättigheten att bli 
bemött med respekt. Informanten menar att viktiga delar i arbetet på 
öppna förskolan är dels att se varje människa, dels att också möta sin 
medmänniska där den står i livet.222 Bibelsynen beskrivs genom att in-
formanten skriver att bibeln är människors möte med Gud och att dessa 
möten är präglade av sin tids värderingar, vilket medför att en nutida lä-
sare måste tolka bibeltexten utifrån vår tids värderingar. Samtidigt är bi-
belordet ett direkt tilltal till den enskilde för livstolkning och trosutveck-
ling.223 Informanten skriver att kyrkan kan ha olika betydelser. Det kan 
vara byggnaden eller församlingen med dess människor men kyrkan kan 
också syfta på informanten själv i mötet med människor. Viljan är att 

                                        
220 Intervju: OP. 1:9 
221 Kompletterande samtalsintervju: OP. 3 
222 På väg mot en pedagogisk ”programförklaring”, Annika Burman. (NB). 
223 På väg mot en pedagogisk ”programförklaring”, Annika Burman. (NB). 
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kyrkan skall finnas där människorna finns i sorg och glädje, i vardag och 
fest för att upprätta människor och för att hela relationer till oss själva 
och till Gud.224 Informanten påpekar att denna syn på det pedagogiska 
arbetet är en personlig uppfattning som är tvungen att sättas in i ett större 
sammanhang där församlingens helhetssyn på frågorna måste vägas 
in.225 Bilden som framträder ur detta är en kyrka som fäster stor vikt vid 
att befinna sig där människor är, dvs. att finna mötesplatser där trösklar-
na inte blir för höga. Det innebär troligen att informanten menar att om 
inte människor idag söker kyrkan så måste kyrkan söka människor och 
det låter sig inte göras på redan uttalat kyrkligt inmutade områden. Där-
för måste nya platser för möten skapas där rollerna inte behöver få en så 
framträdande plats. Vidare är det en bild av en kyrka som ser varje män-
niska som Guds avbild, oavsett den människans tro eller liv. Kyrkans 
personal får i den här bilden rollen, inte att omvända, utan att vara med-
vandrare en stund i en människas liv och under den vandringen, genom 
sitt liv, visa på hur bibeln kan vara en källa att tolka och förstå liv och si-
tuation. 
 
Det som sagts ovan rör arbetet i öppna förskolan och är skrivet innan 
familjecentralen skapades. Man kan dock säga att man tagit med sig 
ovanstående förhållningssätt in i familjecentralens arbete. 226 Detta har 
också, som vi sett tidigare, varit nödvändigt pga. samarbetet med kom-
mun och landsting. Man har bl.a. försökt att tillgodose behovet av en 
mer neutral mötesplats. Det finns inga tydliga, direkta kopplingar till 
kristen troslära eller till kristna attribut. Personalen försöker istället per-
sonifiera den kristna tron genom sitt sätt att förhålla sig till och bemöta 
dem som kommer dit.  
 
Vilka behov i församling och samhälle är det som man ser och som man 
försöker möta med den pedagogiska grundhållningen som företräds på 
familjecentralen? I intervjuerna kommer svaren på detta primärt i uttryck 
som t.ex. ”Det är viktigt att vi vågar möta människor utan förbehåll på 

                                        
224 På väg mot en pedagogisk ”programförklaring”, Annika Burman. (NB). 
225 På väg mot en pedagogisk ”programförklaring”, Annika Burman. (NB). 
226 Se ovan: Familjecentralen 
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deras planhalva”,227 eller ”…familjecentralen (kan) vara en mötesplats 
där människor som är i samma situation träffas”,228 eller ”'Pappis' är väl-
digt viktigt. Det är så många pappor som lämnar sin familj eller går in i 
karriären. Då kan 'pappis' ge en möjlighet för pappor att samtala med 
varandra och växa in i sin papparoll”.229 I intervjuerna är dessa och lik-
nande formuleringar vanliga när det gäller familjecentralens arbete. Det 
vissa informanter ser är stora behov, framför allt utanför kärnförsam-
lingen, av mötesplatser för människor, men också vikten av att olika in-
stanser i samhället samarbetar i sina gemensamma uppgifter. Informan-
terna menar att tiden som småbarnsförälder är en skör tid, där inte minst 
kyrkan har ansvar att, i samtalets form, dela med sig av sin tradition och 
erfarenhet kring samlevnad. Man ser också att en särskild tonvikt i arbe-
tet måste läggas på papporna, som man upplever är i behov av att finna 
former för sitt föräldraskap i dagens samhälle. Det kan sägas att flera in-
formanter ser familjecentralen, inte i första hand, som en möjlighet att i 
förlängningen föra in människor i en gudstjänstfirande gemenskap, utan 
mer som ett renodlat diakonalt arbete.  
 
Arbetet på familjecentralen upplevs av vissa informanter som utåtriktat 
och mångfacetterat. En informant säger t.ex. att familjecentralens arbete 
är den enda miljö i församlingens verksamhet som når samhällets plura-
listiska miljöer.230 Trots detta menar några informanter att arbetet ändå 
inte når de som kanske mest skulle behöva nås: 
 

Ja, ofta de som man verkligen vill försöka nå. En-
samstående, invandrarfamiljer…Vi missar också 
andra grupper av människor som kan ha stora pro-
blem. Det skulle vara så bra för dessa personer om 
de kom så att de kunde se hur andra mammor och 
pappor klarar sina roller. Familjelägret är en sådan 
möjlighet men priset som är väldigt lågt, 300 kr. för 

                                        
227 Intervju: OP. 1:51 
228 Intervju: OP. 5:51 
229 Intervju: OP. 9:60 
230 Samtalsintervju: OP:3 
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4 dagar kan ändå bli alldeles för högt. Det måste 
förebyggas genom att man känner till varandra så att 
man kan hjälpa till med ekonomin. Vissa familjer 
skulle aldrig kunna komma hit, de skulle vända bara 
de såg alla fina barnvagnarna här utanför.231  

 
Informanten ser behov i samhället som inte församlingen med sitt nuva-
rande sätt att arbeta har möjlighet att tillgodose, men som informanten 
egentligen anser vara en uppgift för församlingen. Genom samarbetet 
med socialtjänsten, BVC och MVC kan man dock säga att nätet blir rela-
tivt finmaskigt.232 De man har svårt att nå är de som av olika anledningar 
till viss del står utanför samhället, invandrarfamiljer och missbrukare 
men även andra grupper. Det upplevs av informanter som svårt även i en 
sådan utåtriktad och diakonal verksamhet som familjecentralen att nå 
tillräckligt djupt. Flera informanter har, vilket jag har visat tidigare, ställt 
sig kritiska till att vissa anställda och förtroendevalda inte upplevs vilja 
se problemen och behoven som finns runtomkring i samhället utan istäl-
let koncentrerar sig på det som på ett mer konkret sätt ligger inom räck-
håll och som har en mer uttalat kristen profil. Enligt några informanter är 
sådana svårigheter synliggjorda och uttalade inom familjecentralens ar-
bete, dvs. man vet vilka man vill nå, men har också reflekterat kring vil-
ka man faktiskt når och vilka man inte når. Det finns också en strävan att 
efterhand finna vägar att nå de grupper man idag inte når.  
 
Synsättet, om en kyrka som i hög utsträckning arbetar utåt och som ac-
centuerar medvandrarperspektivet på bekostnad av lärandeperspektivet, 
får sättas i relation till svaren i några av intervjuerna där informanterna 
ställer sig frågande inför den slagsida som, i deras tycke, finns i familje-
centralens arbete. Man menar att det är en bristfällig kristen förankring i 
arbetet, som informanterna menar, gör att verksamheten inte i nämnvärd 
omfattning skiljer sig från kommunens liknande arbete. Informanterna 
skulle även gärna emotse en översyn av inriktningen på arbetet för att 
söka finna en mer traditionell infallsvinkel på barn och familjearbetet. 
                                        
231 Intervju: OP. 1:56 
232 Intervju: OP. 1:58  
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Som visats ovan är det inte heller omöjligt – p.g.a. de ekonomiska förut-
sättningarna – att en sådan översyn kommer i framtiden. 233 I budgetskri-
velsen för 2004 skriver kyrkorådet om familjecentralens växande bety-
delse och omfattning. Där finns en viss oro för vad som kan komma att 
hända om kommunen drar sig ur samarbetet på grund av sparbeting. Det 
som sägs i budgetskrivelsen är att om detta skulle inträffa så måste verk-
samheten ses över och upplägget kanske förändras.  
 

OMVÄRLDSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
När kyrkorådet i Olaus Petri församling diskuterar strategier och framtid, 
hur väger man då in sin omgivning i besluten? Hur upplever man själv 
att man tar hänsyn till eller påverkas av olika faktorer som finns i för-
samlingens närhet? Det som kanske ligger närmast till hands för att skaf-
fa sig en bild av detta, är att läsa församlingsinstruktionen. Det som då 
blir tydligt är att det inte finns någon uttalad eller synliggjord omvärlds-
analys. Det som kommer fram är att det under rubriken ”diakoni”, fram-
går att Olaus Petri är en innerstadsförsamling.234 Det finns inte heller nå-
gon uttalad omvärldsanalys i verksamhetsberättelser och budgetskrivel-
ser. Som tidigare visats ställer sig kyrkoherden tveksam till möjligheten 
att konstruera en rimlig omvärldsanalys. Hur, säger han, skall man kun-
na göra en rimlig analys av en församling med 19000 invånare?235 Om 
det inte finns någon samlad bild av hur kyrkorådet ser på sin omgivning 
och vad man menar är församlingens uppgift i denna omgivning, är ett 
alternativ att söka svar i intervjuerna. Kyrkoherden säger, då han skall 
beskriva vad han ser runtomkring församlingen och på vilka sätt försam-
lingen relaterar till detta: 
 

                                        
233 Olaus Petri församlings budgetskrivelse för året 2004. (OPFA). 
234 Församlingsinstruktion för Örebro Olaus Petri församling s. 7. (STA). 
235 Intervju: OP. 9:2 
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Det är en medelklassförsamling. Det finns ingen 
typisk arbetarklass, där är smärre bostadsområden, 
inga miljonprogram. Det finns en stor in- och ut-
flyttning i området. Stora arbetsplatser är sjukhuset, 
polisen, skattemyndigheten. Människor åker från 
denna del av staden för att handla. Det finns inte 
heller några naturliga mötesplatser. Församlingen är 
liten geografiskt, ån är församlingens gräns. Det 
finns inga tydliga markörer i församlingen.236 

 
Han fortsätter: 
 

I denna situation så jobbar vi på bredden ex. famil-
jecentralen. Diakonin jobbar främst mot institution-
erna men förstås även med enskilda. Barn och ung-
dom har kontakt med skolan, kyrkan finns på de 
flesta skolor med veckovisa nedslag. Kontaktnät för 
nyblivna föräldrar. Skolungdomar. Sjukhuskyrkan, 
häktespräst, polis och brandkårs präst hör numera 
också hit. Vi jobbar inom vissa sektorer, förövrigt 
jobbar vi brett, vi kan helt enkelt inte finnas till över 
allt. Då är det bra att ha en stor och stark bit i för-
samlingen (kyrka, församlingshem) vi bjuder män-
niskor att komma hit till församlingen.237 

 
Skolor, institutioner och olika myndigheter, säger kyrkoherden, är sedan 
länge föremål för församlingens arbete. Han påpekar också att kapacite-
ten helt enkelt inte räcker mycket längre än så. Det man som församling 
då kan göra, är istället att bygga på hemmaplan, dvs. i kyrka och försam-
lingshem. Den konkreta församlingslokalen och kyrkbyggnaden får bli 
det nav där församlingen bygger sin verksamhet vilken man sedan er-
bjuder församlingsmedlemmar och församlingsbor. Utifrån denna själv-
förståelse får den outtalade omvärldsanalysen i t.ex. församlingsinstruk-

                                        
236 Intervju: OP. 9:8 
237 Intervju: OP. 9:8 
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tion och budgetskrivelser förstås. Men som tidigare visats är vissa in-
formanter kritiska mot detta. Man menar att de behov i kärnförsamlingen 
och i territorialförsamlingen, som kanske skulle kräva alternativa sätt att 
arbeta, inte på ett adekvat sätt har möjlighet att tydliggöras utan en om-
världsanalys. En informant från kyrkorådet säger: ”Det finns ingen dis-
kussion om de grupper av människor som inte kommer till kyrkans olika 
verksamheter”.238 Medan en annan informant efterlyser en djupare dis-
kussion i kyrkoråd och arbetslag om vilken människosyn detta speglar.239  
 
Genom intervjuerna kommer det också fram att det finns märkbart di-
vergerande uppfattningar i vissa mer konkreta frågor som t.ex. om det 
finns människor med invandrarbakgrund i församlingen. En informant 
från kyrkorådet säger att det inte finns så många invandrare i försam-
lingens arbete, för ”Norr är helt enkelt ett 'vitt' område”.240 Medan en in-
formant från de anställda ger bilden av att ”Norr är invandrartätt, arabifi-
erat”.241 Den sistnämnda bilden ger också församlingens förre kyrkoher-
de i sin ämbetsberättelse till prästmötet 1998. På frågan ”Finns det inom 
pastoratet ett märkbart inslag av människor med annan religion än den 
kristna?” svarar han ”Ja” och preciserar med att den gruppen framförallt 
utgörs av muslimer.242  
 
Även om det inte finns någon synliggjord omvärldsanalys, kommer det i 
intervjuer och i andra sammanhang fram att Olaus Petri församling på 
olika sätt påverkas av och förhåller sig till sin omvärld. Inte minst blir 
det tydligt när det gäller församlingens ekonomi. En informant från kyr-
korådet säger: ”Om man jämför kommun och kyrka så är kyrkan rasande 
bortskämd. Vi borde verkligen kunna göra mer…”243 Medan en annan in-
formant från kyrkorådet påpekar att även om kyrkorådet ser saker som 

                                        
238 Intervju: OP. 5:8. 
239 Samtalsintervju: OP. 10 
240 Intervju: OP. 5:17 
241 Samtalsintervju: OP. 3 
242 Ämbetsberättelse för Örebro Olaus Petri församling. Prästmötet 1998. K:1. (STA). 
243 Intervju: OP. 4:1 
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bör göras så har man inte själva kontrollen över sin ekonomi.244 Samma 
sak säger kyrkoherden: 
 

Vi rår inte över vår budget, det gör samfälligheten. 
Vi vill sedan länge ha en diakon, men det har vi inte 
vågat säga på länge nu.245 

 
Denna åsikt har blivit tydlig vid flera intervjuer, dvs. synen att Örebro 
kyrkliga samfällighet är de som styr församlingens pastorala arbete ge-
nom att styra över ekonomin. Vid flera intervjuer har informanter bl.a. 
hänvisat till den förre kyrkoherdens skrift: ”Ekonomi och evangelisa-
tion”,246 där han gör en kritisk analys av de kyrkliga samfälligheterna och 
pläderar för en alternativ form som ger större bestämmanderätt till de 
enskilda församlingarna. Han skriver: 
 

Av församlingens företrädare upplevs samfäl-
ligheten som en kommunal instans med delvis an-
nan målsättning än kyrkans. Samfällighetskulturen 
är ju också av naturliga skäl regelstyrd, rädd för pre-
judikat och obenägen till smidiga lösningar. De för-
troendevalda har ett avgjort starkare inflytande i 
samfällighetens organ än i församlingen…Den dub-
bla ansvarslinjen märks mycket litet i samfäl-
ligheten. I den nämnda organisationsöversynen lyser 
den helt med sin frånvaro. Där handlar det mera om 
att politiker beslutar och tjänstemän verkställer. Par-
tipolitiska grupperingar framträder tydligt på sam-
fälld nivå, men man hittar ofta samförståndslösnin-
gar över blockgränserna vilket neutraliserar småpar-
tier. När två storheter med så skilda kulturer är satta 
att samverka uppstår nödvändigtvis problem. Man 

                                        
244 Intervju: OP. 5:6 
245 Intervju: OP. 9:6 
246 Garlöv, K-E.: Ekonomi och evangelisation. (NB). 
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ser saker från olika perspektiv. Man ikläder sig olika 
roller.247 

 
Denna skillnad i grundläggande synsätt mellan församling och samfäl-
lighet som Garlöv för fram och konsekvenserna av dessa skillnader har 
varit tydliga och påverkat arbetet under flera år, enligt flera informanter. 
Även om det är 10 år sedan Garlövs skrift kom ut och mycket har för-
ändrats, ger informanter uttryck för att det Garlöv skrev på många sätt 
gäller även idag. Denna skrift kommenteras också av prosten vid visita-
tionen av Olaus Petri 1996. Han nämner där fyra problemområden som 
borde belysas i nästa biskopsvisitation. Ett av dessa områden är relatio-
nen mellan Olaus Petri och samfälligheten. Han skriver: 
 

Relationen till Örebro kyrkliga samfällighet är inte 
tillfredsställande, trots viss förbättring på senare tid. 
Problemen är så allvarliga att de inte kan skjutas åt 
sidan. De försämrar arbetsklimat och arbetsvilja. 

 

Vid biskopsvisitationen är det nödvändigt att sakligt 
penetrera denna fråga. 

 

Problemet har, som jag ser det, två sidor. Dels är det 
ett principiellt problem, tydligt redovisat i Karl-Erik 
Garlövs skrift 'Ekonomi och evangelisation' (1995). 
Dels föreligger relationsstörningar.248 

 
 
Det har gått tio år sedan Garlövs skrift kom ut och församlingen har en 
ny kyrkoherde sedan 1999. Olaus Petri församlings förra kyrkorådsord-
förande har också sedan dess blivit ordförande i kyrkonämnden. Flera 
informanter vittnar om förbättrade relationer mellan församling och sam-
                                        
247 Garlöv, K-E.: Ekonomi och evangelisation, s. 7. (NB). 
248 Prostvisitation av Olaus Petri församling den 10 april samt den 21 maj 1996, s. 2. 
(STA). 
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fällighet men det görs ofta tydligt i intervjuerna att församlingen inte 
fullt ut råder över sitt eget arbete genom att man inte själv kan sätta in 
insatser där man upplever att det skulle behövas. Ett exempel på det var 
när kyrkorådet valde att anställa en musiker på ytterligare 50 % istället 
för ytterligare en diakon, vilket kyrkoherden och en informant från kyr-
korådet säger skulle vara en omöjlighet från samfällighetens sida.249 
Kyrkoherden säger också: 
 

Kyrkorådets arbete kompliceras av att det finns en 
samfällighet och en kyrkonämnd. Det är de som har 
pengarna och det sätter naturligtvis gränser för vad 
de lokala församlingarna kan göra. Även om sam-
fälligheten skall vara ett serviceorgan för församlin-
garna blir det ofta så att de ideologiska frågorna av-
görs på den övergripande nivån. Pengar är viktigt 
som styrinstrument. Det kommer ofta direktiv, man 
beslutar om en policy eller fastställer regler. Det 
borde i många fall kunna göras lokalt. Allt detta 
med kyrkonämnd och samfällighet borde genomly-
sas och tänkas kring.250 

 
Ytterligare en aspekt på samfälligheten och ekonomin ger en informant 
från kyrkorådet när han säger att det är viktigt att de stora församlingar-
na i en samfällighet också får en stor ekonomisk utdelning. Han menar 
att om det blir så att de mindre och ekonomiskt svagare församlingarna 
får större utdelning än de större församlingarna kommer det att ”…sticka 
i ögonen på de 16 000 som betalar men som inte är här så ofta”.251 In-
formanten vill visa på vikten av att pengar kommer tillbaks till försam-
lingen för att helt enkelt inte förlora medlemmar som inte vill betala 
kyrkoavgift för någonting de inte ser eller kan dra nytta av. Informanten 
säger t.ex. ”…det är viktigt att församlingshemmet i ex. Fjugesta inte är 

                                        
249 Intervju OP: 5:6 samt OP: 9:6 
250 Intervju: OP. 9:1 
251 Intervju: OP. 4:6 
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finare och bättre utrustat än det i OP, eftersom det är från stan som 
pengarna kommer”.252 
 
En annan sak som kommit fram i intervjuerna är hur kyrkorådet reflekte-
rar över hur man på bästa sätt, skall kunna möta de behov som en annor-
lunda befolkningsstruktur i församlingen kommer att medföra. För några 
år sedan lades regementet i Örebro – I3 – ned. Det kom att frigöra stora 
markområden relativt centralt för bostadsbyggnation. Regementet och 
stora delar av dess områden låg inom Olaus Petri församlings gränser. 
Detta har medfört och kommer med all sannolikhet framgent att i ännu 
högre grad medföra att befolkningsstrukturen inom församlingen kom-
mer att ändras. Med tiden kommer kanske centrum i församlingen att 
flyttas då nya bostadsområden kommer till. Flera informanter har berört 
frågan och också ställt frågan om det är dags att börja fundera på en 
statsdelskyrka? Det svar de ger kan i hög grad sammanfattas av en in-
formant: ”Det byggs på norr, man funderar på en stadsdelskyrka – men 
jag tror att man skall passa sig för detta”.253 Kyrkoherden redogör för den 
situation som skulle kunna uppkomma, med flera tusen nya församlings-
bor, men stadsplaneringen går så långsamt att kyrkan ännu inte kan fatta 
några beslut. Han menar dock att det kan finnas ”mentala” svårigheter 
med att känna en kyrka som ligger långt från det egna hemmet som ”sin” 
kyrka. Han säger också att det har förekommit tankar på församlingsdel-
ning. Men ingenting är klart. Han slutar med att säga att Olaus Petri är 
stort, men inte större än att det går att hantera. 
 

Huvudgudstjänsten 
 
Inte heller vad gäller gudstjänsten finns det en tydligt uttryckt omvärlds-
analys. Det finns ingen analys som visar hur församlingsborna vill fira 
sin huvudgudstjänst, eller vilken typ av gudstjänst som skulle passa dem, 
dvs. åldersgrupper, invandrarsituation, sociala klasser, intressen osv. 
Gudstjänsten firas istället utifrån vad vissa anställda och förtroendevalda 
                                        
252 Intervju: OP. 4:6 
253 Intervju: OP 4:8 
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vill delge församlingen och vad de menar att församlingen behöver, sä-
ger några informanter. En informant säger att man firar gudstjänsten i 
kontinuitet med kyrkan genom tiderna och i linje med allmänkyrklig tra-
dition. Man behöver inte uppfinna en ny gudstjänst varje söndag.254 
Andra informanter säger att gudstjänsten i Olaus Petri inte är kontextua-
liserad, dvs. den verklighet som församlingsborna lever i dras aldrig in i 
gudstjänsten. Gudstjänsten ligger istället på ett mer allmänt plan. Detta 
motsäger dock några informanter och menar att det finns ett kontextuellt 
innehåll i gudstjänsterna. En informant uttrycker på frågan om på vilket 
sätt yttre förutsättningar bör påverka gudstjänstens utformning: 
 

En gudstjänst utan kontextuellt innehåll är nästan 
meningslös. Vi behöver struktur och ordning, men 
också kontextualitet.255  

 
Informanten menar också att denna kontextualitet går att finna i Olaus 
Petri. Primärt tycks den, enligt flera informanter, komma till uttryck i 
predikan. En informant säger t.ex.: ”Självklart beror det på vilken predi-
kant det är, men i predikan finns allt med från bibelundervisning till 
samhälle”.256 En annan informant säger: ”Prästerna är olika, de är olika 
som personer, vissa för gärna in politik, andra inte”.257 Medan en infor-
mant ser större kontextuella kopplingar i gudstjänsten: ”t.ex. i predikan, 
förbön och genom upptagande av kollekt. Den relaterar verkligen och 
det skall den göra!”258 Flera informanter menar att gudstjänsten på olika 
sätt speglar sin samhälleliga, sociala och religiösa kontext och att den 
gör det framförallt i predikan och förbönen. Andra informanter menar att 
gudstjänsten mer återspeglar himlen och mindre av den verklighet som 
man lever i.  
 

                                        
254 Kompletterande samtalsintervju: OP. 8 
255 Intervju: OP. 5:14 
256 Intervju: OP. 4:9 
257 Intervju: OP. 2:11 
258 Intervju: OP. 4:24 
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I intervjuerna är det dock ett par konkreta saker i omgivningen som flera 
informanter menar påverkar gudstjänstens utformning. Det första är att 
Örebro är en relativt stor stad med många andra kyrkor från skilda sam-
fund. Detta medför, enligt informanterna, att man i Olaus Petri känner 
sig fri att utforma gudstjänsten på det sätt man upplever vara riktigt utan 
att behöva tänka på att den skall vara omedelbart tillgänglig för alla 
människor. Kyrkotätheten i Örebro skapar därmed möjlighet för Olaus 
Petri att hitta sin nisch. Stadens storlek och kyrktätheten medför inte 
bara att församlingen inte känner sig förpliktigad att vara till för alla, det 
medför också att det finns tillräckligt med människor i staden som skulle 
kunna vara intresserade av att fira gudstjänst på det sätt som man vill fira 
gudstjänst i Olaus Petri. Ytterligare en aspekt med anknytning till Öre-
bros storlek är möjligheten att finna tillräckligt antal körsångare som har 
den kompetensen att de kan framföra den ibland komplicerade musik 
som används i gudstjänstens musikutbud.259 Det andra som kommer fram 
i några intervjuer är att gudstjänsten är påverkad, som något av en mot-
bild till den upplevda lågkyrkligheten i vissa församlingar eller till den 
mer av tidsandan styrda gudstjänsten i andra församlingar. En informant 
beskriver sin bild av andra församlingar i Svenska kyrkan så här. 
 

Jag tror också att det är ganska många som blir bes-
vikna på att kyrkan inte verkar stå för någonting, 
medan vi i kyrkan, vi tror att vi talar på folks språk, 
ett exempel på det är ärkebiskop KG Hammar.260    

 
Samma informant beskriver gudstjänsterna i Olaus Petri så här: 
 

Det är en fördel om du är insatt, det finns en in-
tellektuell prägel. Det är en hög nivå på prediknin-
garna, det är inte helt ’basic’. Många i församlingen 
kommer varje söndag och de måste få någonting. 
Jag vet också andra som kommer för första gången 

                                        
259 Samtalsintervju: OP. 5. Bl.a. är flera körmedlemmar knutna till musikhögskolan. Andra 
är musikledare i olika frikyrkor i Örebro. 
260 Intervju: OP. 8:24 
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som tycker att det är så fint och att det ger så my-
cket. Jag inbillar mig ibland att när vi tror att vi 
skall göra någonting enkelt för att dra folk så blir 
det inte alls bra. Barn tycker till exempel om när det 
är pampigt och vackert. Det är som att gå på fest, då 
vill man att alla skall vara uppklädda.261 

 
Olaus Petri församling blir i informantens ögon en församling som går 
mot tidsandan men också mot utvecklingen i Svenska kyrkan i stort. 
Kanske är det så att Olaus Petri inte skulle varit där man är idag om situ-
ationen i Svenska kyrkan, inte upplevts som förflackad av många perso-
ner med anknytning till Olaus Petri. Detta har enligt en informant lett till 
att personer med en viss teologisk och liturgisk profil har sökt sig till 
Olaus Petri för att komma till en församling där de upplever att de har 
getts utrymme.262 
 
En informant påpekar att det kan vara av vikt att se på det som inte 
kommer upp eller det som inte diskuteras om i församlingen.263 Intres-
sant är att lägga märke till att när det gäller gudstjänsten och frågor som 
den relaterar till eller påverkas av har inga informanter nämnt hur guds-
tjänsten relaterar till de personer som går på gudstjänsten vid något eller 
några tillfällen, t.ex. vid tacksägelse, dopföljen eller konfirmander. 
 

Familjecentralen 
 
När det gäller familjecentralens mer specifika verksamheter bygger det 
på att anställda och förtroendevalda anser att det finns olika behov hos 
framförallt unga familjer där församlingen på olika sätt kan vara till 
hjälp. I en skrivelse från år 2000 angående utvecklingen från öppen för-
skola till familjecentral skriver kyrkoherden och en anställd gemensamt: 
 

                                        
261 Intervju: OP. 8:14 
262 Intervju: OP. 5:18 
263 Samtalsintervju: OP. 10 
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Verksamheten har erbjudit föräldrar med barn en 
samlingspunkt där nya kontakter skapas och där 
man kunnat få hjälp att utvecklas i mötet med an-
dra…Som exempel kan noteras arbetet med cirklar 
för föräldrar – Växa tillsammans. Men också kul-
turmöten inom verksamhetens ram och möjligheter 
till praktik för invandrarkvinnor.264 

 
Vidare skriver man: 
 

När kommundelen nu tar initiativet till att utveckla 
Öppna förskolan i riktning mot ett familjecenter så 
finns det i sig inga hinder från församlingens sida. 
En sådan målsättning kan vi också finna befogad 
och eftersträvansvärd. Att identifiera och motivera 
föräldrar med behov av stöd, att arbeta för att ut-
veckla föräldraskap, att stödja föräldrars band till 
sina barn och ungdomar, att skapa mötesplatser och 
sociala nätverk stämmer väl med församlingens 
uppgift att utöva diakoni.265  

 
Verksamheten utgår från en upplevd samhällelig situation, där försam-
lingsbors reella levnadsvillkor ställs i relation till vilken församlingens 
uppgift är. De verksamheter man inom familjecentralen tycker motsva-
ras av människors behov är t.ex: BVC och MVC, ”pappis” och rela-
tionsgrupper samt öppna förskolan, med sina olika grupper som t.ex, ba-
bysång, familjegympa osv. Att satsa på unga familjer och små barn 
stämmer också väl med vad flera informanter säger är församlingens ål-
dersstruktur. Man betonar att det finns en stor andel små lägenheter där 
antingen äldre personer bor eller man flyttar till som första lägenhet. Där 
bor man sedan kvar till något år efter det att första barnet fötts, då flyttar 

                                        
264 Olaus Petri församlings samarbete med Olaus Petri kommundel. 2000-03-06. Lars B. 
Stenström och Annika Burman, s. 1. (NB). 
265 Olaus Petri församlings samarbete med Olaus Petri kommundel. 2000-03-06. Lars B. 
Stenström och Annika Burman, s. 1. (NB). 
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man till något större.266 Ytterligare ett exempel på hur man från de an-
ställdas sida tänker kring kontextuell verksamhet ges i ett budgetäskande 
från år 2001 där man skriver: 
 

Vi har under lång tid funderat över vad vi som för-
samling skulle kunna erbjuda när det gäller frisk-
vård och vägledning i relationsfrågor. Skilsmäs-
sorna ökar och människors relationer brister. Både 
vuxna och barn kommer i kläm i dagens utveckling. 
Framöver skulle vi vilja jobba mer målinriktat när 
det gäller bl.a. äktenskapets friskvård.267 

 
Ett annat exempel finns i en projektansökan angående ”pappis” ställd till 
kyrkorådet i Olaus Petri: 
 

Våra erfarenheter på familjecentralen är att kontak-
terna med männen är nästintill 100 % när föräldra-
grupperna kommer till oss (innan barnet föds). När 
det blir aktuellt med kontakter med barnavårdscen-
tralen är papporna i minoritet och när det är dags att 
komma till Öppna förskolan så är papporna mycket 
få. Problemet är allmängiltigt och finns på många 
håll. Vi tror att vårt projekt kan vara värdefullt långt 
utanför Olaus Petri familjecentral.268 

 
Ett annat exempel på kontextualisering är att verksamheten vid familje-
centralen fram till årsskiftet 04/05 bedrivits som ett gemensamt projekt 
mellan kyrka, kommun och landsting. En informant beskriver hur hon då 
och då kan tänka att det som görs vid familjecentralen lika bra skulle 
kunna ha gjorts av församlingen själv. Informanten beskriver också pro-

                                        
266 Intervju: OP. 10:24 
267 Till kyrkorådet i Olaus Petri församling. Ang. budgetarbetet för 2001. Gunilla Hem-
ström och Annika Burman. (NB). 
268 Till kyrkorådet i Örebro, Olaus Petri församling. Utveckla männens delaktighet i famil-
jecentralens mötesplatser. 20 mars 2002. Annika Burman, Barbro Boström och Ragnar 
Sjörén. (OPFA). 
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blem som kan uppkomma i ett gemensamt arbete, exempelvis kan olika 
typer av sekretess medföra svårigheter menar informanten. Vidare är det 
tre olika typer av byråkrati som skall hanteras, där alla är kolosser som 
inte ändras så lätt, menar informanten.269 Samtidigt ser informanten stora 
poänger med att olika sektorer i samhället samarbetar i stället för att ar-
beta parallellt.  
 

Många saker i samhället är så låsta, man jobbar med 
samma sak, men känner knappt till varandra. 
Landstinget och kommunen var intresserade av 
kyrkans familjerådgivning och då ordnade vi ett 
studiebesök. Det blev jättebra. Vi är så många som 
inte alltid vet om varandra. Man hade inte tidigare 
tänkt på samarbete, men det kom upp när man träf-
fades. Det finns så mycket man kan samarbeta med 
varandra om.270   

RELATIONSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
När kyrkorådet diskuterade kring skrivningen av sin församlingsinstruk-
tion var detta i första hand föremål för ett samtal i kyrkoråd men också 
med de anställda, vilket har berörts tidigare. Arbetet med församlingsin-
struktionen upplevdes dock av vissa informanter som inte tillräckligt 
djuplodande. Det upplevdes också som ett problem att alla anställda inte 
kände sig fullt delaktiga i processen. Även det faktum att inga kyrkotill-
höriga, utanför grupperna av förtroendevalda och anställda, var aktivt 
delaktiga i processen har problematiserats av informanter. Kyrkoherden 
säger om detta: 
 

                                        
269 Intervju: OP. 1:52 
270 Intervju: OP. 1:52 
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Ett problem i Svenska kyrkan har varit att arbet-
slaget har fått rollen som ett slags kyrkoråd. Men 
när det gällde instruktionen var kyrkorådet mycket 
viktigt, det gällde att tänka kring och formulera det 
långsiktiga perspektivet. Min uppgift var att fram-
hålla vem som hade fått uppdraget. Medarbetare och 
deras synpunkter är viktiga - men uppdraget var 
kyrkorådets. Medarbetarna var med mycket, det var 
ganska många arbetstimmar som vi lade ner, men 
mycket vill ha mer. Några fick helt enkelt bli besvi-
kna, det gick inte att göra på något helt annat sätt. 
Tid och kraft la hinder i vägen för en bredare proc-
ess. Vi har olika uppfattningar om att både anställda 
och andra fick för lite utrymme, det hade dock krävt 
någonting mer och den tiden fanns inte.271  

 
Kyrkoherden pekar på vad han upplever vara ett problem i Svenska kyr-
kans organisation i stort, men han pekar också på vissa svårigheter med 
rollfördelning och kompetensområden inom församlingen. Han fortsätter 
med att beskriva sin uppfattning av vad som är kyrkorådets specifika 
kompetensområde: 
 

Det är församlingens styrelse. De skall hålla på med 
det långsiktiga, hitta inriktning och betoning av 
verksamheten. De skall inte ta tag i det direkta arbe-
tet, om de gör det är det på samma villkor som an-
dra. Dessa gränser får ej suddas ut. Det har his-
toriskt varit svårt på många platser med denna 
uppdelning, kanske även i OP. Det har funnits ok-
lara roller, med många arbetsledare, men så är det 
inte nu.272  

 

                                        
271 Intervju: OP. 9:2 
272 Intervju: OP. 9:1 
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Kyrkorådet är enligt kyrkoherden primärt en styrelse inriktad på styr-
ning, dvs. ekonomi och visioner och den skall inte vara inblandad i led-
ningen av församlingen. Detta menar också informanterna från kyrkorå-
det, en av dem återkommer flera gånger under intervjun med uttryck 
som ”Det är en vd sak tycker jag”,273 eller ”Man måste skilja på att vara 
vd och styrelseordförande”,274 medan en annan informant säger ”Kyrko-
rådet skall inte leda den konkreta verksamheten, det skall tjänstemän-
nen.”275 Denna, kyrkorådets egna, bild av sitt kompetensområde verkar 
också stämma väl överens med hur de anställda uppfattar det. Inte i nå-
gon av intervjuerna kommer det fram synpunkter på att kyrkorådet går 
över gränserna för sitt kompetensområde och är med och leder försam-
lingens konkreta arbete. Snarare kan det upplevas som ganska långt mel-
lan kyrkoråd och anställda. En av informanterna säger att kontakterna 
mellan anställda och kyrkoråd inte är många idag, de var fler när försam-
lingsinstruktionen arbetades fram. Informanten poängterar dock att det 
är glädjande att man träffar större delen av kyrkorådet i söndagens guds-
tjänst.276 Kontakterna mellan personal, församling och kyrkoråd finns 
även om de inte är formaliserade. En informant från kyrkorådet poängte-
rar också vikten av att kyrkorådsmedlemmarna är aktiva i församlingens 
olika aktiviteter för att hålla sig ajour med vad som händer.277 Hur ser då 
kopplingarna ut mellan kyrkorådet och anställda? Som tidigare visats 
sker det bl.a. genom att flera av kyrkoråds medlemmar frivilligt deltar i 
församlingens olika verksamheter och att flertalet ledamöter i kyrkorådet 
är gudstjänstdeltagare. Förövrigt sker kontakter t.ex. genom att anställda 
får komma till kyrkorådet för att berätta om sitt arbete.278 En informant 
berättar också att kyrkorådet får information genom kyrkoherden för att 
kunna styra församlingen.279 Kopplingen mellan styrning och ledning 
ligger hos kyrkoherden som är arbetsledare i församlingen men också 
ledamot i kyrkorådet. Detta faktum att kyrkoherden är den ende som har 
                                        
273 Intervju: OP. 4:14 
274 Intervju: OP. 4:1  
275 Intervju: OP. 5:1 
276 Intervju: OP. 6:1 
277 Intervju: OP. 2:1 
278 Intervju: OP. 4:1 
279 Intervju: OP. 4:1 
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insyn i och tillgång både till kyrkorådet och verksamheten ger stora möj-
ligheter och stor makt som måste hanteras med förnuft. Kyrkoherden sä-
ger: 
 

Jag har stor möjlighet att påverka. Jag har mest in-
formation, nästan allt går över mitt bord. Jag har av 
förklarliga skäl tillgång till mer information än ord-
föranden. Det ger mig stor makt som måste hanteras 
varsamt. Min uppgift blir att ge andra rätt och bra 
information.280  

 
Frågan om information är också någonting som andra informanter har 
berört. Vad som då har kommenterats har framförallt varit att informa-
tion idag inte längre upplevs vara lika lättillgänglig som den var tidigare, 
dvs. att den blir ofullständig eller inte ”läcks” och inte heller diskuteras 
lika öppet.281 En informant har uttryckt det med att problemet oftast inte 
är de beslut som tas utan att det gemensamma samtalet saknas innan be-
sluten fattas.282 Kanske måste dessa reflektioner ses mot bytet av kyrko-
herde som skedde 1999, där den förre kyrkoherdens ledarstil, enligt flera 
informanter, medgav stora friheter i arbetet och stor insyn i församling-
ens åtaganden. Även den nuvarande kyrkoherden har berört frågan ut-
ifrån sin syn och bl.a. berört svårigheten i Svenska kyrkan med personal 
som vill vara med och bestämma i varje fråga, istället för att arbeta med 
det som är den egentliga arbetsuppgiften.283  
 
När den nuvarande kyrkoherden började sin anställning infördes en an-
nan ledarstil. Sammanträdestiderna blev kortare, det egna arbetet priori-
terades istället för den gemensamma informationen och diskussionen, 
säger en informant.284 Uppfattningen om detta är bra eller inte går isär 
bland informanterna. Vissa tycker att det frigör tid till att arbeta med 

                                        
280 Intervju: OP. 9:1 
281 Samtalsintervju: OP. 3 
282 Samtalsintervju: OP. 1 
283 Samtalsintervju: OP. 7  
284 Samtalsintervju: OP. 5 



 
 
 

105

konstruktiva arbetsuppgifter istället, medan andra upplever det som att 
församlingen faller sönder i delar utan anknytning till eller kunskap om 
varandra. Det som tidigare har uppfattats som ett ”vi” har upplösts i en-
mansarbete.285 Flera informanter menar att frågorna om den ”begränsa-
de” informationen och bristen på gemensamma samtal är uttryck för ett 
nytt sätt att vara chef som man inte känner sig hemma med. En infor-
mant uttryckte det: ”Ledarskap är en relation, chef är en position”286 och 
att man tidigare haft en ledare och nu har man fått en chef. Det som bli-
vit lidande är delaktigheten, menar en informant. Det finns många som 
är väldigt duktiga i församlingen, säger samma informant. Problemen 
uppstår när de ”kör sitt eget race och det förväntas att de skall göra 
det.”287  
 
De interna rollerna inom kyrkorådet är inte självklara, men i intervjuerna 
tecknas bilden av ett väl samkört kyrkoråd där framförallt kyrkorådets 
ordförande och kyrkoherden är ”parhästar”. Kyrkorådets ordförande, 
som blev ordförande direkt i sin första mandatperiod, säger att han öns-
kar ett lite större engagemang från ledamöterna. Samtidigt ser han att 
han själv kan ha en del i detta genom att vara för dominant.288 Den tidi-
gare ordföranden i kyrkorådet sitter också kvar i kyrkorådet. Att han av-
gick som ordförande beror på att han blev ordförande i kyrkonämnden.289 

Huvudgudstjänsten 
 
Det är många människor som på olika sätt är involverade i den söndagli-
ga gudstjänsten. Förutom personalgrupper som präster, diakon och mu-
siker finns det ”kors och ljusgrupp”, förbönsgrupp, textläsargrupp, kyrk-
värdar och en grupp som ansvarar för kyrkkaffet, och bara kaffegruppen, 
säger en informant, är 15-20 personer.290 Flera informanter menar att det 
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är en relativt stor gudstjänstfirande församling i kyrkan på söndagarna. 
Ungefär 150 personer, en vanlig söndag, är den bild man ger.291 Trots 
stor delaktighet i gudstjänsten och många gudstjänstfirare har flera in-
formanter berört att de känner ett visst utanförskap, när det gäller guds-
tjänsten. En informant berättar att av de församlingar informanten har 
arbetat i så är Olaus Petri den församling där informanten har haft minst 
delaktighet i gudstjänsten.292 En annan informant säger att det är präster-
na och musikerna som planerar allt.293 En tredje informant säger att det 
inte förs några diskussioner om varför inte andra får vara med och plane-
ra gudstjänsterna.294 En säger att delaktigheten är utsträckt till att placera 
ut gudstjänsttider.295 Medan ytterligare en annan informant försvarar den 
ordning som gäller och säger att andra åsikter kommer de som planerar 
till del i alla fall, genom t.ex. körer.296 I det stora planeras gudstjänsterna 
genom en årsplanering som görs av prästerna och som sedan fastställs av 
kyrkorådet.297 Den specifika gudstjänsten planeras sedan på onsdagar ett 
par veckor innan gudstjänsten skall firas och den planeras då av tjänstgö-
rande präster och musiker. En informant konstaterar, kanske med lite 
sorg, att gruppen som planerar inte är så stor, men informanten säger 
samtidigt att ”Man kan säga vad man vill, men det skulle aldrig falla mig 
in att lägga mig i gudstjänstens utformning.”298 Detta konstaterande är re-
lativt vanligt i intervjuerna. Informanter berättar att de gärna vill vara 
med i planering av gudstjänsterna och på så sätt bli delaktiga på ett dju-
pare plan, men de säger samtidigt att det inte är någonting de har fört 
fram eller tagit upp till samtal. Varför de inte har gjort det får nog sökas i 
en väletablerad tradition av hur gudstjänster planeras och i att vissa in-
formanter inte har upplevt att det har getts öppningar till samtal. Men en 
annan förklaring ges också av vissa informanter. Även om dessa infor-
manter kan ifrågasätta många saker med relation till gudstjänsten, är de 

                                        
291 Samtalsintervju: OP. 5 
292 Intervju: OP. 7:9 
293 Intervju: OP. 1:22 
294 Intervju: OP. 3:22 
295 Samtalsintervju. OP. 10 
296 Intervju: OP. 10:9 
297 Intervju: OP. 9:22 
298 Intervju: OP. 3:20 



 
 
 

107

samtidigt mycket lojala med och på många sätt också nöjda med den 
gudstjänst som man firar. En informant säger t.ex: 
 

Jag tycker om gudstjänsten som den ser ut i OP. Jag 
tycker om det vackra och det stora och så är det flyt 
i den, den blir aldrig tråkig. De flesta är duktiga 
predikanter på sina sätt…Självklart varierar det, 
men i jämförelse med andra församlingar så tycker 
jag att vi ligger på plussidan.299    

 
En annan säger: 
 

Samtidigt är det nog så att man blir lite hemmablind 
och självkritisk. Gudstjänsterna här är väl genom-
tänkta, vi har goda predikanter och goda musikanter. 
Men man får aldrig göra upp med önskan att bli bät-
tre.300 

 
Det kan konstateras att det, trots en viss ambivalens i uppfattningarna 
om gudstjänsten hos flera informanter, finns en kritik mot att inte fler är 
med och planerar och tänker kring dessa. I intervjuerna med informanter 
vilka är ansvariga för gudstjänsten har detta inte tagits upp eller proble-
matiserats.  
 
Förutom att vissa informanter inte känner sig delaktiga i planering och 
utförande av gudstjänsten kommenteras också rollerna i dessa. En in-
formant betecknar gudstjänsten som en ”tittskåpsgudstjänst”,301 dvs. en 
gudstjänst som man ser och hör på som en föreställning, men inte aktivt 
deltar i. En annan informant menar att detta förhållande medför problem 
då församlingsmedlemmarnas liv aldrig riktigt kommer att dras in i 
gudstjänsten. Varför drar man inte in det stora vuxenarbetet i försam-
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lingen i gudstjänsten? Varför drar man inte in ”pappis” och varför ställer 
man inte barnen i centrum, så som Jesus gjorde, säger informanten.302  
 
Som sagts tidigare har musiken en stor roll i gudstjänsten. I en försam-
ling med sju körer och en musikkår303 och med ett musikaliskt utbud i 
gudstjänster och konserter som är stort blir musikerna självklart nyckel-
figurer. Gång på gång påpekas vikten av musiken för den framgång för-
samlingen upplever. Detta märks inte bara genom intervjuerna, det går 
som en röd tråd genom så gott som allt som skrivs eller sägs om Olaus 
Petri och dess gudstjänst. En sådan uppburen status kan också medföra 
ifrågasättanden och kritik. I intervjuerna uttrycks det ofta som att musi-
ken verkar bli det viktigaste som finns och det som allting annat måste 
rätta sig efter. Det är musiken vid gudstjänster och konserter som kom-
menteras och lyfts fram vid medarbetarsamlingar och andra samtal.304 
Det är också inom musikens område som informanter upplever det som 
möjligt att få en större budget.305 Att det förekommer viss kritik mot mu-
sikens roll är ingen nyhet för kyrkoherde och kyrkoråd. En informant 
från kyrkorådet säger: 
 

Det finns kompetenta musiker som vill arbeta hårt 
och gör det…Det är väl så att om man visar resultat 
så får man mer. Men jag upplever inte att musiken 
har fått mer på bekostnad av någonting annat. Men 
visst har musiken fått mycket…Jag upplever i alla 
fall inte att någonting annat har fått stå tillbaks för 
musiken.306  

 
En annan informant, också från kyrkorådet, uttrycker det: 
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I kyrkonämnden finns det kanske en falang som ty-
cker det är för mycket musik i OP. Själv tycker jag 
att vi måste vårda musiken. Där når vi varje vecka 
200 stycken personer.307 

 
Kyrkoherden säger på frågan om det finns prioriterade områden i budge-
ten: 
 

Det beror på hur man ser det. Det som kostar mest 
pengar är personalen, så personalen är mest priorit-
erat…Men om man tittar på verksamheten så är det 
så att man får inte mer enbart för att man har ambi-
tioner att låta en verksamhet växa. Man får mer för 
att man blivit stor. När det gäller musiken så drar 
den också in pengar genom sina entréavgifter. 
Gjorde man inte detta skulle vi behöva tillföra ytter-
liggare ca. 100 000 till musikverksamheten.308 

 
Genom intervjuerna med informanter från kyrkorådet kommer det fram 
att man är medveten om att satsningen på musiken på olika håll kan upp-
levas som för stor, men informanterna förklarar detta med att det inte 
finns någon verksamhet som når så många människor och som samtidigt 
är inriktad mot församlingens kärna, dvs. gudstjänsten. Informanterna 
säger också att budgeten för musiken är väl tilltagen, men att musiken 
inte är stor för att budgeten har ökat, utan musiken har vuxit och då har 
budgeten varit tvungen att öka för att verksamheten skall vara möjlig.309 
Samtidigt säger man att det inte är så att någon annan verksamhet har 
fått mindre budget eller har fått läggas ned för att musiken skall få sin 
budget.310  
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En företeelse kring musikens roll som inte kommer fram i intervjuerna 
med kyrkoherde eller med kyrkoråd är det ifrågasättande från vissa in-
formanter, vilket nämnts ovan, och som kretsar kring samspel och rela-
tioner. Någon informant uttrycker det som att det inte i grunden handlar 
om musikens budget utan om ”goodwill”.311 Vad denna ”goodwill” 
grundas i menar sig informanten inte veta, men troligtvis tillmäter för-
samlingens ledning musiken så stort värde att det övriga som sker inte 
riktigt syns på samma sätt.  
 
Olaus Petri har sedan lång tid tillbaka ett rykte om sig att vara en för-
samling som odlar ett visst kvinnoprästmotstånd. Församlingens förre 
kyrkoherde säger i intervjun att han inte kan acceptera alla aspekter på 
det kvinnliga prästämbetet. Han förklarar med att han inte bejakar den 
paulinska synen, men att han har svårt för att se kvinnan som Kristusre-
presentant.312 Han betonar dock, mot bakgrund av sin ämbetssyn, vikten 
av att på olika sätt framhålla kvinnor, också i olika ledningspositioner. 
Han exemplifierar med att säga att han kände det som viktigt att under 
slutet av sin tid som kyrkoherde dela ledarskapet med en kvinnlig an-
ställd.313 Under många år har det funnits kvinnliga präster i församlingen. 
Dessa har dock haft sin tjänstgöringsplats vid sjukhuskyrkan och de har 
endast haft enstaka gudstjänster i Olaus Petri kyrka. En informant berät-
tar att några år innan den förra kyrkoherden skulle gå i pension fundera-
de han kring hur man skulle undvika att kvinnoprästfrågan skulle bli en 
inflammerad fråga vid det kommande kyrkoherdevalet. Lösningen blev 
att man började tillåta kvinnliga celebranter vid gudstjänsterna. Detta 
gjorde man för att bryta udden av den kritik som skulle kunna komma 
och som i sin förlängning skulle kunna tvinga fram en kvinnlig kyrko-
herde.314 Under senare år har ett flertal kvinnliga präster varit anställda, 
som komministrar eller som pastorsadjunkter och då också tjänstgjort, 
samt celebrerat mässor, i kyrkan.  
 

                                        
311 Intervju: OP. 3:13 
312 Samtalsintervju: OP. 2 
313 Samtalsintervju: OP. 2 
314 Intervju: OP. 8:16 



 
 
 

111

När den förra kyrkoherden gick i pension var ett av kriterierna vid an-
ställning av en ny kyrkoherde, ur kyrkorådets perspektiv, att det tidigare 
mönstret med kvinnoprästmotstånd nu skulle brytas.315 Detta bröts också 
i och med att den nya kyrkoherden anställdes, men fortfarande finns 
åsikter och funderingar kvar bland förtroendevalda och personal, vilket 
blev tydligt i intervjuerna. En informant från kyrkorådet säger: 
 

Utmaningar eller sorger för mig är kvinnopräst-
frågan, jag hymlar ej med det. Församlingen ses 
som ett fredat område av dem som är emot 
kvinnliga präster…jag kan inte vara mjuk, men det 
blåser motvind dels från anställda dels från 
gudstjänstfirare.316 

 
Informanten pekar på svårigheten att vara tydlig och kraftfull i frågan 
när det finns ett stort motstånd från flera olika håll. Detta tillsammans 
med att församlingen växer och upplever sig vara i en fas av framgång 
ger ett litet utrymme för att komma med allvarlig kritik och få kritiken 
att tas på allvar. Även andra informanter talar om ämnet med ord som 
”sorg”. En informant uttrycker det: 
 

Men frågan är lite av en sorg för mig och jag är inte 
rädd att säga ifrån om det blir för mycket. Jag skulle 
önska att det var fler kvinnor här som präster…För 
att kunna tilltala både män och kvinnor så måste 
båda perspektiven få finnas med. Jag skulle önska 
detta.317 

 
Informanten skulle, trots dessa åsikter inte önska att det kom en ”strid-
bar” kvinnlig präst, ”…det skulle bli en så stor strid och jag önskar ingen 
person och inte församlingen det”.318 En annan informant säger att det 
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finns en stor saknad av kvinnliga präster. Informanten säger också att det 
förekommer att genusfrågor kommer upp men att de då planas ut.319 På 
frågan om arbetslaget kan driva genusfrågor i arbetet kring gudstjänsten 
säger informanten ”Den man går till om man har en åsikt är kyrkoherden 
och han har ett tydligt sätt att visa att detta tänker han inte lägga någon 
tyngd på”.320 Frågan om kvinnliga präster kommer upp ett flertal gånger 
under intervjuerna. En informant säger: 
 

Det är väldigt manligt här. Prästerna är män. Jag 
skulle önska att det var mer blandat. Det är tråkigt 
om OP får ett rykte om sig att vara en fristad för 
kvinnoprästmotståndare. Det är viktigt att det finns 
en blandning när det gäller kön.321 

 
En annan informant uttrycker det så här: 
 

Jag saknar att vi inte har någon kvinnlig präst i för-
samlingen. Det perspektivet är viktigt i så många 
olika sammanhang, t.ex. predikan och annat. Jag 
tror att det är fler än jag som tycker att det vore bra 
med en kvinnlig präst, men det har inte förts fram 
från arbetslaget. Kvinnoprästfrågan diskuteras över-
huvudtaget inte så mycket, varför vet jag ej säkert. 
Vi kanske gärna vill att det skall se ut som att vi är 
överens, även om det finns olika synsätt. Det är nog 
ett ganska lojalt arbetslag. Jag vet inte hur överen-
skommelsen ser ut mellan kyrkoherde och övriga 
präster. Lite är det som att vi vet att dessa synsätt 
finns, men det är ingenting som vi skall förstora.322 
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Informanterna ger en bild av att frågorna finns och är viktiga men att de, 
av olika anledningar, aldrig kommer upp till ytan. Anledningarna kan då 
vara t.ex. lojalitet mot församlingen. Kommer frågan upp på dagord-
ningen tror vissa informanter att den kommer att kosta församlingen för 
mycket. Priset blir helt enkelt för högt. Eller kan det vara så att om frå-
gan väcks blir responsen obefintlig eller tydligt negativ, vilket innebär 
att det kommer att krävas stor kraft att driva den. Det kan också vara så, 
vilket en informant säger, att frågan kontras med ett ”vi har det bra som 
vi har det” och ett konstaterande av hur många det är som kommer på 
gudstjänsterna.323 
 
Det som vissa informanter ger, är bilden av en församling som i viss 
mån negligerar eller i alla fall inte aktivt behandlar frågor som av några 
anses vara av stor vikt. Detta kan ställas mot andra bilder som andra in-
formanter ger. Dessa bilder visar i hög utsträckning att frågan om kvinn-
liga präster är löst genom samtal och i samförstånd.324 En informant sä-
ger exempelvis:  
 

Någon har sagt att ’om det var som i OP så skulle 
det inte vara ett problem i Svenska kyrkan’…Det 
har nog aldrig varit ett problem med denna fråga i 
OP….Själv har jag aldrig känt någon gliring och jag 
tror inte att jag själv har provocerat gentemot kvin-
norna.325 

 
En annan informant säger på frågan, om det förs diskussioner i ämbets-
frågan: 
 

Inte mycket, när tjejerna var här så jobbade vi ihop 
så långt vi kunde. Vi fungerade ihop, men inte fullt 
ut, det är ganska avdramatiserat i församlingen.326 
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Båda informanterna tecknar en bild av en fråga som är odramatisk. En 
fråga där olika parter har funnit sina roller och nu försöker hålla ihop ett 
gemensamt sammanhang. Kyrkoherden säger att frågan är löst genom att 
berörda parter har samtalat om det. Han poängterar att kvinnoprästmot-
ståndare inte är satta i guldstol. Alla måste tjänstgöra tillsammans, dvs. 
man måste kunna stå vid altaret tillsammans, både manliga och kvinnli-
ga präster, dock är det så att vissa manliga präster bara kan assisteras av 
de kvinnliga prästerna, inte assistera dem.327 
 
En informant ställer sig lite undrande till kyrkoherdens roll vad gäller 
frågor med anknytning till gudstjänsten. Är han verkligen så högkyrklig 
som han ger sig ut för att vara, undrar informanten.328 Informanten be-
svarar detta själv med ett: nej! Informanten ser istället svaret i att det 
finns flera stora och svåra frågor att ta tag i, men att kyrkoherden inte 
riktigt orkar med detta.329  
 

Familjecentralen 
 

Välkommen hit så ofta Ni vill, att träffa andra vuxna 
och barn. Här kan man leka, spela spel, pussla, fika, 
sjunga, bygga eller…bara vara! Det kostar ingenting 
man betalar bara självkostnadspris för fika som 
finns att köpa. För allas trivsel är det bra att alla 
hjälper till att städa efter sig innan man går hem.330 

 
Så står det som ingress på ett programblad till öppna förskolan på famil-
jecentralen. Ingressen sammanfattar på ett bra sätt hur man vill att rela-
tionerna mellan människorna som söker sig dit skall vara. Det handlar 
om en mötesplats där man kan göra någon typ av aktivitet eller så är det 
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möjligt att helt enkelt komma dit för att möta andra människor. Det är 
inte heller någonting som man skall tjäna pengar på. Allting är till själv-
kostnadspris. Dessutom åligger det alla att ta ett visst ansvar genom att 
städa och ställa undan efter sig vid dagens slut. En informant från famil-
jecentralen säger att det man gör är att försöka vara med och underlätta 
för föräldrar att skapa sociala nätverk kring sig.331 Dels gör man det ge-
nom att samla flera olika samhällstjänster under ett tak vilket gör att all-
ting blir lättillgängligt och naturligt att besöka, dels gör man det genom 
att inte all tid är inbokad och inte all verksamhet styrd. Istället låter man 
relationer utvecklas på ett naturligt sätt, där personalen fungerar som ka-
talysatorer i en pågående process.332 Som nämnts ovan är den bakomlig-
gande tanken till detta förhållningssätt att man ser som sitt uppdrag att 
vara medvandrare under en period i en människas liv och att de man då 
vandrar tillsammans med, genom ett öppet och förbehållslöst samtal ges 
del i kyrkans redskap att tolka livet. Det handlar om horisontella relatio-
ner mellan människor där medvandring, ömsesidighet och att se Jesus i 
sin medmänniska är centrala ord. Man kan säga att den pluralism, på oli-
ka nivåer, som omger församlingen inbjuds att på lika villkor dela ett 
stycke av vardagen och att det som händer i det mötet tolkas som att Gud 
gör sig synlig utan att tränga sig på. 
 
Hur detta förhållningssätt diskuteras och hur man förhåller sig till det i 
arbetslag och hos förtroendevalda har redan berörts. Kort kan man säga 
att det finns två linjer. Dels finns det de som fullt ut bejakar detta sätt att 
arbeta, dels finns det de som kan bejaka många saker i arbetet, men som 
också kan ifrågasätta vissa saker. En informant uttrycker sin tankar med 
att säga: ”Det finns en hämsko, det måste vara neutralt”.333 Kyrkoherden 
säger också, mot samma bakgrund, att på sikt kan familjecentralens ar-
bete behöva kompletteras med att kyrkan har ett eget barnarbete.334 
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Om och i så fall hur kommunicerar dessa två linjer med varandra? Ge-
nom intervjuerna blir det ganska klart att den kritik som vissa informan-
ter riktar mot vad de nog skulle kalla en utslätning av barnarbetet inte är 
offentlig och sällan öppen för samtal. Det kan uttryckas som att dessa 
två uppfattningar lever sida vid sida. Varje linje är också mättad med 
åsikter om den andra, men det finns ingen riktig mötesplats för öppna 
samtal. Detta medför att åsikter finns, men inte alltid kunskapen om den 
andra. En informant säger också att han upplever det som att barn och 
familjearbetet i församlingen ligger lite vid sidan av resten av försam-
lingens arbete, men han ser inte någon väg för att föra in arbetet i för-
samlingen.335 Medan den motsatta åsikten också finns, att man vill att 
barn och familj skall få en hemortsrätt i församlingens kärna, dvs. dess 
gudstjänster, men att detta inte har fungerat pga. det sätt som man har 
valt att fira gudstjänsterna på.336  
 

Mönster i tankefigurernas praktiska tänkande  
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
KYRKORÅDET 
 

Sammanfattning av kapitel, ”kyrkorådet” 
 
Redan i visionsdimensionen synliggörs förhållningssätt i talet om identi-
tet och pluralism, vilket sedan går genom de övriga fyra dimensionerna.   
 
Ett av förhållningssätten är tydligt i församlingsinstruktionen. Där pre-
senteras och tecknas bilden av en församling som är till för alla och som 
låter pluralismen i samhället komma församlingen till godo och också 
berika den. Gudstjänsten är här det centrala begreppet, som undervis-
ning, diakoni och mission samlas kring. De fyra aspekterna på försam-

                                        
335 Samtalsintervju: OP. 2 
336 Intervju: OP. 1:9 
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lingens uppgift presenteras här framförallt på så sätt att de konstitueras 
av viljan till ömsesidighet och dialog.337   
 
Genom intervjuerna är också ett alternativt förhållningssätt tydligt. Det 
beskriver en inriktning som pekar mot ett mer kärnförsamlingscentrerat 
förhållningssätt. Detta uttrycks i intervjuerna bl.a. genom att vissa in-
formanter menar att församlingsmedlemmar, som inte tillhör kärnför-
samlingen, inte tillräckligt räknas med i planering eller frågas efter vad 
gäller inriktningen på församlingens arbete. Detta förhållningssätt, som 
informanter i visionsdimensionen påtalade, kan, enligt vad som visats 
ovan, uttryckas som att Olaus Petri, trots ett stort och skiftande utåtriktat 
arbete, på ett mer grundläggande plan i praktiken lever efter en mer snäv 
tolkning av sin slogan ”hemma i Olaus Petri”, dvs. alla är välkomna, 
bara ni är ungefär som vi. Församlingen har hittat en framgångsrik in-
riktning och många åsikter och många människor ryms i detta koncept, 
men de som inte ryms, får söka sig till andra församlingar, som har 
andra inriktningar.338 
 
Till viss del återfinns skillnaden i förhållningssätt i ovanstående bilder, 
dvs. i tolkningen av församlingens uppdrag. Hur talas om församlingens 
uppgift? Är det talet om att uppgiften är att rymma en pluralitet, eller är 
det talet om en stark kärnförsamling?  
 
Jämsides med dessa två förhållningssätt eller bilder, lever ytterligare en 
bild. Denna bild kan ses som en kommentar av vissa informanter till bild 
två. Bilden beskriver en församling som har en hög tanke om sig själv, 
men inte riktigt orkar med det som är ”olikt”. Församlingen ser plura-
lismen som ett hot och inte som en tillgång, menar vissa informanter, 
och man har inte heller viljan att arbeta med den pluralism som finns.339 
Eller som en informant uttryckte det; Olaus Petri är en församling som 
vill ha en ständig påskdag, men ingen långfredag.340  

                                        
337 Se ovan: s. 46 ff. 
338 Se ovan: t.ex. s. 51 f. 
339 Se ovan: t.ex. s. 52 f. 
340 Se ovan. t.ex. s. 54 
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De skilda förhållningssätt som förekommer i visionsdimensionen tycks 
aldrig avskilja olika grupper (t.ex. kyrkoråd och anställda) från varandra. 
Snarare är det så att de olika grupperna, inom sig, tycks rymma de olika 
förhållningssätten. Därför lever också dessa bilder i talet om identitet 
och pluralism, parallellt med varandra. Men det är primärt den första 
bilden som officiellt tillåts tolka hur församlingen är.341  
 
Även i förpliktelsedimensionen blev det genom intervjuerna tydligt att 
det existerar skilda förhållningssätt inom kyrkorådet om vilka förpliktel-
ser Olaus Petri församling har såväl gentemot medlemmar som också 
omvärld. Bilderna av vilka församlingens förpliktelser är och hur de ut-
trycks hänger intimt ihop med de olika drag inom visionsdimensionen, 
som tydliggjorts ovan. Det förhållningssätt som lutar åt en hållning som 
primärt uttrycks med ledord som ”bekännelse”, ”tro” eller ”egen profil” i 
visionsdimensionen kom i förpliktelsedimensionen att starkare uttala 
vikten av att församlingens handlingar, såväl i gudstjänst som i övrigt 
arbete, bör visa på en tydlighet vad gäller kristen tro och kristna värde-
ringar. De förhållningssätt som däremot, mer kritiskt, talar om en för-
samling som söker sig inåt och som osynliggör vissa grupper av männi-
skor tenderar i förpliktelsedimensionen istället att prioritera demokratis-
ka strukturer och att det bör vara tillåtande och högt i tak.342  
 
Även till vem eller vilka som bör vara församlingens samtalspartners 
finns det olika förhållningssätt, vilket informanter gör tydligt i förpliktel-
sedimensionen. Skillnaderna i förhållningssätt och prioriteringar är ing-
enting som tydligt syns i dokument eller klart uttrycks på andra sätt. 
Men intervjuerna visar att det existerar olika förhållningssätt till vilka 
församlingens förpliktelser är, såväl inom kyrkorådet som bland anställ-
da, men också mellan kyrkoråd och anställda.343 Utifrån det som kom 
fram i den femte dimensionen, dvs. relationsdimensionen kan sägas att 
detta sällan kommer upp som tydliga skiljaktiga meningar vare sig i kyr-

                                        
341 Se ovan: t.ex. s. 50 
342 Se ovan: t.ex. s. 57 f. 
343 Se ovan: t.ex. s. 54 f. 
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koråd eller bland anställda. Istället kan man nog säga att församlingen    
odlar en konfliktneutraliserande ideologi som medför att konflikter inte 
lätt aktualiseras.344  
 
Såväl verksamhetsberättelser som budgetskrivelser redogör för kyrkorå-
dets syn avseende de behov som man ser i församling och samhälle. Vi-
sionsdimensionen och förpliktelsedimensionen ger här möjlighet att för-
stå behovsdimensionen. Det som prioriteras i ovanstående skrivelser är 
med vad och på vilka sätt kyrkorådet vill att man skall nå sina försam-
lingsbor. I budgetskrivelser och verksamhetsberättelser relateras detta i 
hög utsträckning till gudstjänsten och musiken och är därmed enligt vis-
sa informanter riktat till en mer akademisk medelklass.345 Även här blir 
det tydligt att mönstren i såväl visionsdimension som förpliktelsedimen-
sion står i samklang med prioriteringen i behovsdimensionen.  
 
Ett förhållningssätt som istället pekar på att inventera vilka religiösa, so-
ciala eller andra behov som finns i samhället eller på vilka sätt männi-
skor vill ta del av eller samtala om kristen tro och livstolkning och som 
mer skulle vara i samklang med en dialogisk hållning, saknas i hög ut-
sträckning i dokumenten. Dock kommer det fram i intervjuerna att vissa 
informanter har en sådan hållning. Skilda ståndpunkter och diskussioner 
om vilka prioriteringar som görs och varför, kommer sällan upp till ytan, 
enligt informanter. Svaret på varför så är fallet får nog sökas dels i rela-
tionsdimensionen, dels i visionsdimensionen. Som visats ovan i rela-
tionsdimensionen finns det en tendens att, för församlingens bästa, vara 
lojal mot ledning och mot det arbete som görs, vilket i sin förlängning 
skulle kunna försvåra ett öppet samtal och därmed också en möjlighet 
till förändring.346 Vad gäller visionsdimensionen ges svaret genom att 
peka på att bilden av ”framgång” är betydelsefull347 och så länge kyrko-
rådet upplever att det som görs sker med framgång är man inte beredd 
att byta inriktning eller driva ett ifrågasättande.        

                                        
344 Se ovan: t.ex. s. 113  
345 Se ovan: t.ex. s. 62 och s. 72 ff.  
346 Se ovan: relationsdimensionen s. 101 ff. 
347 Se ovan: visionsdimensionen s. 41 ff. 
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När det gäller omvärldsdimensionen finns det självklart omvärldsanaly-
ser även om de inte är klart formulerade och officiellt uttryckta. Utan så-
dana skulle ingen egentlig verksamhet kunna bedrivas. Vad kyrkoherden 
däremot säger när han ifrågasätter nyttan av en omvärldsanalys är att han 
inte tror att en omvärldsanalys nämnvärt skulle kunna förändra försam-
lingens arbete i praktiken, då resurserna helt enkelt saknas. Församling-
en är helt enkelt tvingad att inrikta arbetet på de tydliga och stora aktö-
rerna i samhället, dvs. sjukhus, skolor, åldringsvård osv.348 Förövrigt får 
man koncentrera sina krafter och sitt arbete till sin egen arena och då 
tenderar man, enligt vissa informanter, i stor utsträckning göra sådant 
som i visionsdimensionen har visats stärka den egna identiteten och inte 
sådant som skulle kunna beskrivas som behov i den territoriella försam-
lingen.349 Intervjuerna visar också att flera informanter förklarar att de 
val vilka kyrkorådet är tvungna att göra, inte alltid skulle tagit de uttryck 
de nu gör om församlingen varit helt självbestämmande vad gäller eko-
nomin. Som det är nu, säger informanterna, kan de behov som kyrkorå-
det ser, ändå inte självklart fyllas. Därför måste kyrkorådet ibland handla 
mer taktiskt, än efter egen vilja och övertygelse för att överhuvudtaget 
kunna få ut någonting.350 
 
Hur förhåller sig roller och relationer bland förtroendevalda och anställ-
da till det som har beskrivits? Det kan bl.a. sägas att det blir tydligt hur 
det som har beskrivits i de övriga dimensionerna här ges mandat och hur 
det implementeras. Här beskrivs hur kyrkoherden, som kom ny till för-
samlingen strax innan den nya kyrkoordningen trädde i kraft, genom 
kyrkoordningen formellt har fått en klarare och starkare roll. Detta är 
den roll kyrkoherden också, enligt informanter, upplevs ha gått in i. Att 
en nyanställd kyrkoherdes sätt att leda församlingen tillsammans med en 
nyantagen kyrkoordning i stort sammanfaller i tid, har hos vissa infor-
manter utformats till en kritik där det ibland är svårt att skilja orsakerna 
från varandra. Innebär det att det är kyrkoherdens ledarstil som primärt 

                                        
348 Se ovan: s. 90 f. 
349 Se ovan: t.ex. s. 80 f. 
350 Se ovan: t.ex. s. 91 ff. 
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kritiseras eller är det kyrkoordningen som inte upplevs svara mot infor-
manters behov? Kontentan är att flera informanter upplever en skillnad i 
ledning nu mot tidigare. I dag upplever man sig inte vara sedd eller till-
frågad hur olika saker ska utföras. Men det är inte så mycket vilka beslut 
som fattas utan mer bristen på kommunikation som saknas, menar de. 
Andra informanter har en motsatt bild och menar att församlingen nu har 
fått en tydlig ledning som befriar till att arbeta med det som de är an-
ställda för att göra. Tydligt är att de av informanterna som genom de oli-
ka dimensionerna primärt förespråkat öppenhet, en diakonal och mer di-
alogisk hållning upplever att församlingen idag leds genom att det öppna 
samtalet inte är tydligt och att information som av informanter upplevs 
som viktig inte når alla som vill nås av den. 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.351  
 

Tankefigurers praktiska tänkande i 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 
kyrkorådet. Dessa mönster går att uttrycka i två uttalade tankefigurer. De 
två tankefigurerna går som en röd tråd genom alla fem dimensionerna 
och de verkar i hög utsträckning leva parallellt, samtidigt som de står i 
en relativt uttalad motsatsställning till varandra. Den första tankefiguren 
utgår från en pluralism av församlingar, medan den andra tankefiguren 
utgår från en pluralism i församlingen. Den första tankefiguren tar fram-
förallt sin utgångspunkt i att en pluralism ges utrymme i olika typer av 
församlingar, där den enskilda församlingen ansvarar för ett segment. 
Den andra tankefiguren har som utgångspunkt att den enskilda försam-
lingen, på ett mer fullödigt sätt, skall kunna ge utrymme för en plura-
lism. 
 

                                        
351 Se ovan: t.ex. s. 104 f. 
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Att tankefigurerna kan leva parallellt, i det tal vilket är relaterat till kyr-
korådet, utan att Olaus Petri församling förlamas eller sprängs beror på 
att tankefigurerna inte kraftigt går som en mur genom gruppen av förtro-
endevalda utan framförallt, mellan å ena sidan styrning/ledning och å 
andra sidan vissa anställda.352 Att skiljelinjen primärt går där och inte 
primärt genom gruppen av förtroendevalda är viktigt eftersom kyrkorå-
det inte behöver förlora greppet om styrningen genom ett ständigt sö-
kande efter kompromisser. Samtidigt har visats att det också finns för-
troendevalda som kan förstå församlingen genom den andra tankefigu-
ren, kanske till och med primärt genom den andra tankefiguren.353 Att 
detta inte leder till svårigheter i det praktiska arbetet i kyrkorådet måste 
nog relateras till att det i talet om identitet och pluralism i relation till 
kyrkorådet 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 helheten. Andra faktorer som påverkar förhål-
landet är troligen en viss tystnadskultur i kyrkorådet354 tillsammans med 
att man upplever att man är i en fas av framgång, som effektivt håller 
möten och dialoger med en annan tankefigur på avstånd.  
 
Samtidigt som de två tankefigurerna lever parallellt (men av informan-
ter, upplevs vara i en klar över-/underordning i makthänseende) verkar 
de också till viss del överlappa varandra. Genom intervjuerna blir det vid 
flera tillfällen synligt att informanter som ger uttryck för en viss tankefi-
gur samtidigt tycks ha förståelse för resonemang inom den andra tanke-
figuren. Denna möjlighet från vissa informanter till inlevelse eller för-
ståelse för en annorlunda tankefigur, tillsammans med en vilja att inte 
bara se ur sitt eget perspektiv, utan också söka se ett större perspektiv 
medför att de tankefigurer som finns inte behöver diskuteras på allvar. 
Konsekvensen av att detta möte inte på allvar kommer till stånd är att 
församlingen inte tvingas till att ur två parallella och samtidiga tankefi-
gurer skapa en tankefigur som kan vara gemensam för en större grupp 
förtroendevalda och anställda.  

                                        
352 Se ovan: detta är genomgående i alla fem dimensionerna. 
353 Se ovan: t.ex. s. 45, 57 f., 96 eller 111. 
354 Se ovan: t.ex. s. 105 
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TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
HUVUDGUDSTJÄNSTEN 

Sammanfattning av kapitel, ”huvudgudstjänsten” 
 
Vad gäller huvudgudstjänsten kan visionsdimensionen beskrivas utifrån 
den trettio år gamla högkyrkliga traditionen, av vissa informanter kallad 
”allmänkyrklig”355 av andra ”gladhögkyrklig”356 och av ytterligare andra 
”elitistisk”.357 De tre orden inringar de bilder av gudstjänsten olika in-
formanter lämnar. ”Generationsöverskridande”, ”delaktighet” och ”öp-
pen för alla” är ledord ur församlingsinstruktionen när det gäller guds-
tjänsten. Det är också ofarliga ord så till vida att alla informanter menar 
dem vara positiva och eftersträvansvärda. Alla informanter delar dock 
inte bilden av att de är applicerbara på huvudgudstjänsten. Vissa menar 
istället att den övergripande visionen för gudstjänsterna är att försam-
lingen primärt försöker och vill vara trogen sin tolkning av den världsvi-
da kyrkan och dess tradition som i sin förlängning innebär att man i hög 
grad vänder sig till en intellektuell medelklass. Inriktningsmålet blir att 
skapa en stark och trogen gudstjänstfirande församling.358 Några infor-
manter menar också att man bär på en bild av sig själv som lite bättre, 
lite mer lyckade, helt enkelt sig själva nog.359 Mot detta svarar andra in-
formanter, på ett sådant sätt att man förstår att det som av andra setts 
som kritik, av dessa informanter, ses som någonting bra och uppbygg-
ligt, dvs. gudstjänsterna 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.  
 
I talet om identitet och pluralism i relation till huvudgudstjänsten blir det 
i alla dimensionerna tydligt att det förhållningssätt som tidigare beskri-

                                        
355 Se ovan: s. 96 
356 Se ovan: s. 44 
357 Se ovan: s. 44 
358 Se ovan: t.ex. 33 f., 45, 58 f. eller 62 f. 
359 Se ovan: t.ex. s. 51 
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vits med ord som ”bekännelse” och ”egen profil” också är det förhåll-
ningssätt som har tolkningsföreträde över gudstjänstens utförande. Åsik-
terna om gudstjänstens utformning och vem som är gudstjänstens sam-
talspartner går isär i intervjuerna när det gäller förpliktelsedimensionen. 
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 re-
agerar på vissa företeelser, säger de. Den upprepade riten är ett allmän-
mänskligt sätt att närma sig det som inte ord kan uttala, därför borde den 
ritualiserade gudstjänsten kunna tilltala många.360  
 
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. Liksom andra är välkomna 
till Olaus Petri om de inte känner sig hemma i sin församling.361  
 
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 
”elitistisk”. Några av informanterna skulle också vilja förändra guds-
tjänstens 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 sägs i de oli-
ka dimensionerna? 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 gudstjänsten skall förmedla till människorna. Gudstjänsten 
skall vara ett redskap för att tolka livet, det skall finnas en gemenskap 

                                        
360 Se ovan: t.ex. s. 82 
361 Se ovan: t.ex. s. 51  
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och det skall bli ett Gudsmöte.362 Däremot skiljer det mellan informanter 
i åsikter om hur man vill att detta skall ta sig uttryck, samt vilka man 
upplever är gudstjänstens samtalspartners.363 Det går att uttrycka som att 
olika informanter ser olika förpliktelser när det gäller gudstjänsten, vil-
ket också till viss del relateras till de behov informanterna ser i försam-
lingens kontext.  
 
Flera informanter tog vid intervjuerna upp kyrkoherdens ställningsta-
ganden vad gäller gudstjänsten, som kan relateras till relationsdimensio-
nen. Informanterna ifrågasätter att kyrkoherden så uttryckligt hör till det 
förhållningssätt som här benämnts med ”bekännelse” och ”egen profil”. 
De svar informanter gav, var att kyrkoherden inte har kraft eller vilja att 
ta tag i de problem som finns och därför låter saker och ting fortgå.364  
 
Överhuvudtaget ger relationsdimensionen ytterligare perspektiv på talet 
om identitet och pluralism i relation till gudstjänsten. Informanter menar 
att de två förhållningssätten, även står i motsatssällning till varandra vad 
gäller gudstjänsten. Informanter menar också att relationerna mellan de 
olika förhållningssätten skapar en över- och en underordning i makthän-
seende, samt att detta backas upp av kyrkoherden.365 Det är framförallt 
tre saker som diskuteras i relationsdimensionen vad gäller gudstjänsten.  
 
Det första är delaktigheten i gudstjänsten. Det som då tas upp är dels de 
anställdas och de frivilligas del i gudstjänstplanering och deltagande i 
gudstjänsten, dels är det relationen mellan de som är aktiva i gudstjäns-
ten och de som firar gudstjänst.  
 
Musiken och dess roll i gudstjänsten är den andra företeelse som disku-
teras. Musikverksamheten är otroligt livaktig och av många mycket upp-
skattad. Det finns flera stora körer och en musikkår. Medverkan i guds-

                                        
362 Se ovan: detta är genomgående i samtliga avsnitt om huvudgudstjänsten i alla dimen-
sioner. 
363 Se ovan: t.ex. s. 58 ff. 
364 Se ovan: t.ex. s. 114 
365 Se ovan: t.ex. s. 105 ff. 
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tjänst och egna konserter är flitigt förekommande inslag i musiklivet. 
Flera informanter ifrågasätter detta och de upplever, slagsida när det 
gäller budget, goodwill och uppskattning för utfört arbete och de är även 
kritiska till en elitism i musikvalet.366  
 
Ytterligare en företeelse som diskuteras är frågan om prästvigda kvinnor. 
Olaus Petri har sedan länge, enligt vissa informanter, ansetts vara en fri-
stad för kvinnoprästmotståndare. Detta dementeras eller nedtonas dock 
av andra informanter, som menar att frågan finns och att olika uppfatt-
ningar 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 
informanterna. 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.367  
 
Det som omvärldsdimensionen kan lägga till bilden när det gäller guds-
tjänsten och förhållandet mellan den och dess kontext är att vissa infor-
manter ser en gudstjänst till viss del avskild från vardag, människor och 
samhälle368 medan andra ser en gudstjänst klädd i en allmänkyrklig ram 
som söker spegla himlen, men med kontextuella inslag.369 Det är tydligt 
att några informanter menar att gudstjänsten är kontextlös, denna typ av 
gudstjänst skulle i stort kunnat firas i vilken kyrka som helt i Sverige, 
såväl i stad som på landsbygden. Andra informanter säger egentligen 
samma sak, men de menar 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 samhälleliga trender.370  
 

                                        
366 Se ovan: t.ex. s. 62, 73 och 108 
367 Se ovan: s. 110 ff. 
368 Se ovan: s. 95 
369 Se ovan: t.ex. s. 96 f.  
370 Se ovan: t.ex. s. 59 eller s. 96 
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Tankefigurers praktiska tänkande i relation till huvudgudstjänsten 
 
Även i talet om identitet och pluralism i relation till gudstjänsten menar 
jag att det går att återfinna de två tankefigurerna vilka även synliggjor-
des i förhållande till kyrkorådet. De två tankefigurerna konstitueras även 
här dels av en inriktning till en pluralism av församlingar, dels av en in-
riktning till en pluralism i församlingen.  
 
Vad gäller gudstjänsten vidmakthålls dominansen av den ena tankefigu-
ren på bekostnad av den andra framför allt genom att de som har tolk-
ningsföreträdet vad gäller gudstjänsten och därmed också makten över 
densamma är relativt samstämmiga i förhållningssätt.371 Åsikter bland 
anställda och förtroendevalda som tar sin utgångspunkt i den andra tan-
kefiguren bemöts, enligt vissa informanter, såväl vid enskilda samtal 
som i offentliga samtal oftast med visst oförstående, vilket visats i bl.a. 
relationsdimensionen.372  
 
Det verkar även finnas viss möjlighet att ”flyta runt” mellan de två tan-
kefigurerna. 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 
trivas med och också förstå den uppfattning andra står för vad gäller 
gudstjänsten, dess utformning och liv.373 Det verkar som att vissa infor-
manter har möjlighet att värdera innehållet i olika dimensioner på olika 
sätt vid olika tillfällen. Detta medför att de också kan förstå och bejaka 
sådant de annars har ställt sig tveksamma till och tvärt om. De kan, be-
roende på situationen, se och till viss del också förstå andra tankefigurer.  
 
Det öppna mötet och den ömsesidigt dialogen, som vissa informanter ef-
tersträvar, mellan de två tankefigurerna vad gäller gudstjänsten är dock 

                                        
371 Se ovan: avsnitten om huvudgudstjänsten i alla dimensioner, särskilt relationsdimensio-
nen 
372 Se ovan: t.ex. s. 113 
373 Se ovan: t.ex. s. 106  
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svag. Flera informanter säger att de aldrig skulle drömma om att lägga 
sig i gudstjänsten och dess utformning.374 Detta innebär inte att det är 
ointressant för dem. Snarare måste det relateras till en mycket stark 
känsla av ett ”vi” i Olaus Petri. Kanske är det så att detta medvetet utta-
lade ”vi” nu försvagas genom att, som vissa informanter uttryckt, det en-
skilda arbetet premieras på bekostnad av samtal och kunskap om var-
andras arbeten.375  
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
FAMILJECENTRALEN 
 

Sammanfattning av kapitel, ”familjecentralen” 
  
I visionsdimensionen ges, av flera informanter, bilden att familjecentra-
len i första hand är en diakonal inrättning, som skall nå människor utan 
andra avsikter än att finnas tillhands eller att hjälpa i den konkreta situa-
tionen. Det är också viktigt att kunna nå människor med olika sociala 
förutsättningar för ett möte. Alla människors lika värde blir ett centralt 
tema i visionsdimensionen, tillsammans med medvandrarperspektivet. 
Vissa informanter ser i detta ett legitimt förhållningssätt för kyrkan, dvs. 
kyrkan bör vara en medvandrare i livet och det är i detta medvandrarper-
spektiv ett sant möte kan uppstå och utvecklas. Andra informanter, såväl 
från de förtroendevalda som från de anställda är kritiska till detta för-
hållningssätt och ser mer av faror och svårigheter i detta sätt att förhålla 
sig till sin omgivning. Församlingen får, enligt dessa informanter, helt 
enkelt inte bli ett komplement till kommunala instanser. I stället efter-
frågar man ett barn- och familjearbete som har en starkare tonvikt på den 
kristna tron, som man menar är det en kristen församling måste priorite-
ra.376  
 

                                        
374 Se ovan: t.ex. s. 106 
375 Se ovan: t.ex. s. 104 
376 Se ovan: t.ex. s. 66  
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Tolkningen av hur församlingens förpliktelser ser ut, vad gäller familje-
centralen, är starkt knuten till dessa båda perspektiv. Vilka har man för-
pliktelser mot och på vilka grunder? Att familjecentralen och dess arbete 
är viktigt är odiskutabelt. Den syns utåt och kommenteras flitigt i inter-
vjuerna. Frågorna 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 familjearbe-
te.377 Det handlar också om vilka som i framtiden skall vara samtalspart-
ner. Skall man fortsätta på den inslagna 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 också några informanter pekade 
på i behovsdimensionen. Detta visar att vissa informanter ser problem 
med att förpliktelserna idag, i hög grad, tycks vända sig till en medel-
klass och inte till dem som kanske allra bäst skulle behöva stöd och 
hjälp.378 Eller är det så att allt sådant utåtriktat och socialt/diakonalt arbe-
te 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.  
 
Familjecentralen är i hög utsträckning relaterad till omvärlden. Det är 
tydligt att synen på och uppfattningen om hur omgivningen ser ut är av 
avgörande betydelse för hur arbetet utformas. Arbetet startar i en upp-
levd situation inom församlingens territoriella gränser (och även utan-
för). Situationen söker man sedan att bemöta utifrån en tolkning av vad 
evangeliet skulle innebära i en sådan situation.379 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 kommu-
nen har olika uppdrag och det måste synas.380 På många sätt är dock fa-
miljecentralen en relativt okontroversiell företeelse. Den är i alla fall inte 

                                        
377 Se ovan: t.ex. s. 67  
378 Se ovan: t.ex. s. 87 
379 Se ovan: t.ex. s. 36 ff. eller s. 64 ff. 
380 Se ovan: t.ex. s. 66 
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öppet kontroversiell. Den är ovanlig, vilket ger ett visst nyhetsvärde i 
media och det ger även ett förtroendekapital hos många människor, som 
annars inte har så stor kontakt med kyrkan.  
 

Tankefigurers praktiska tänkande i relation till familjecentralen  
 
Jag har även här sett två tankefigurer i verksamhet och även i talet om 
identitet och pluralism. I relation till familjecentralen går mönstren, lik-
som tidigare, att uttrycka som en pluralism av församlingar eller en plu-
ralism i församlingen. Den stora skillnaden i talet kring familjecentralen 
gentemot talet kring gudstjänst och kyrkoråd är att skiljelinjerna mellan 
de två tankefigurerna är sådana att de normalt inte behöver konfronteras 
med varandra.381 Familjecentralen lever, enligt flera informanter, lite vid 
sidan av det övriga arbetet. Kritik och ifrågasättande av tankefigurerna 
kommer dock fram i intervjuer men det ges inte heller här någon hög 
prioritet. Det är tydligt att informanter tycks vandra mellan tolkningsra-
mar där man menar sig kunna förstå hur andra argumenterar. Vissa in-
formanter 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 hänga ihop och bilda en enhet. Därför menar de sig 
också vara öppna för andra åsikter och resonemang. Medan andra infor-
manter menar att de är övertygade om att församlingens barnverksamhet 
borde vara hårdare knuten till ett mer inomkyrkligt perspektiv, samtidigt 
som de också menar sig kunna se situationen från andra synvinklar. 
 
En ändring av ”balansförhållandet” är möjlig enligt flera informanter om 
de ekonomiska förhållandena ändras vilket gör att församlingen måste ta 
ett större administrativt och ekonomiskt ansvar för barn- och familjear-
betet.382 Blir så fallet är det möjligt, beroende på vilken väg som väljs, att 
de två tankefigurerna kommer att ställas mot varandra på ett tydligare 
sätt vilket kan leda till såväl utvecklande diskussioner som kriser.  
 
                                        
381 Se ovan: t.ex. s. 116 
382 Se ovan: t.ex. s. 66 
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Församlingens praktiska tänkande  
 

EN FÖRSAMLINGS FÖRSÖK ATT SKAPA ENHET  
 
Genom att studera tre utsnitt har talet om identitet och pluralism analyse-
rats. Vad som har synliggjorts är hur enskilda informanter talar om iden-
titet och pluralism i relation till kyrkorådet, gudstjänsten och familjecen-
tralen. Det finns alltså olika förhållningssätt i talet om identitet och plu-
ralism. Tolkningsramarna inom vilka reflektioner och överväganden hos 
enskilda, förtroendevalda och anställda om dessa frågor har jag kallat det 
individuella praktiska tänkandet.383  
 
Jag har visat hur ett par sådana praktiska tänkanden varit mer frekventa 
än andra. I alla tre utsnitten har det individuella praktiska tänkandet tagit 
sig relativt samstämmiga uttryck. Dessa har kunnat ses som två mönster 
eller två tankefigurer, där de olika tankefigurerna konstitueras av en viss 
grundsyn.384 Den första tankefiguren har benämnts en pluralism i för-
samlingen. Vilket syftar på ett förhållningssätt som i stor utsträckning 
sympatiserar med att en församling inom sig ger utrymme för en plurali-
tet av människor, åsikter och handlingar. Den andra tankefiguren har be-
nämnts en pluralism av församlingar. Detta syftar på ett förhållningssätt 
som ser positivt på att olika församlingar har möjlighet att ”nischa” sig. 
Vilket medför att den enskilda församlingen har möjlighet att ge uttryck 
för en större tydlighet i såväl tal som handling.  
 
En församling uppbyggd på olika tankefigurers praktiska tänkande är 
tvungen att finna framkomliga vägar för att fortsätta verka tillsammans 
som en enhet. Församlingen måste hantera de olika existerande tankefi-
gurernas praktiska tänkande genom församlingens praktiska tänkande.385 
För trots att tankefigurerna tolkar verkligheten på skilda sätt och drar 
olika konsekvenser av vilka församlingens handlingar bör vara så lever 
                                        
383 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer, s. 16 
384 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer, s. 16 
385 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer. s. 17  
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och verkar de båda tankefigurerna inom en församlingsenhet. Att detta 
överhuvudtaget är möjligt och att inte konflikter mellan tankefigurerna 
blir oöverstigliga beror på om man hanterar tankefigurerna på ett sådant 
sätt att det upplevs som konstruktivt för båda tankefigurerna. Kontrollen 
över församlingens praktiska tänkande förfogar ingen enskild över. Kyr-
koherden eller andra kan på olika sätt underlätta eller försvåra, men ing-
en enskild äger makten över detta praktiska tänkande. 
 
Man kan därför säga att det praktiska tänkandet är tvunget att hantera att 
det inom församlingen finns olika tal som ger uttryck för två olika tanke-
figurer om hur man bör förhålla sig till frågor rörande identitet och plu-
ralism  
 
Hur ser då det praktiska tänkandet ut? Olika individuella praktiska tän-
kanden samt tankefigurers praktiska tänkanden har mejslats fram och 
gjorts tydliga genom de fem dimensionerna. För alla dimensionerna har 
visats hur två olika tankefigurers praktiska tänkanden som lever paral-
lellt, tar sig uttryck och formas. Det är dock först genom det som visas i 
den femte dimensionen, dvs. relationsdimensionen, som det blir mer 
klart att det som gör att de två tankefigurernas praktiska tänkanden 
gemensamt har kunnat hanteras har varit att det tidigare har funnits ett 
mycket starkt ”vi”. Detta har medfört att trots grundhållning i olika tan-
kefigurers praktiska tänkanden har man 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 av in-
formanter som dialogiskt och öppet.    
 
Nu upplever flera informanter att detta ”vi” och denna dialogisitet inte 
längre existerar med samma tydlighet som den gjorde tidigare. ”Vi” har 
bytts mot ”jag” och dialogen mot tystnad, säger informanter. Informan-
ter menar också att det finns en obalans i makthänseende. Detta tar sig 
bl.a. uttryck i att de två tankefigurernas praktiska tänkanden kommer i 
en över- och en underordnad ställning, där den tankefigur som tidigare 
ibland karakteriserats genom orden ”bekännelse” och ”egen profil” blir 
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det överordnade gentemot den tankefigur som eftersträvar en större öp-
penhet och en större dialog. Informanterna menar också att den öppning 
till samtal, men också den kritik som kommer från den underordnade 
tankefiguren till viss del osynliggörs.  
 
Man kan uttrycka det som att kärnfrågan är att det finns en konflikt kring 
ideal. Där finns två tankefigurer, vilka båda utifrån egna utgångspunkter 
är berättigade. Den ena tankefiguren söker en större tydlighet, den andra 
tankefiguren söker en större öppenhet. Kyrkoherdens roll blir central och 
komplex 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 på något sätt ensam 
om att påverka församlingens praktiska tänkande.  
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Södertälje-Tveta församling 
 

Staden och församlingen 

SÖDERTÄLJE 
 
Södertälje är Sveriges 20:e största kommun med ungefär 80 000 innevå-
nare. Folkmängden ökar något, 2004 var nettoinflyttningen 356 perso-
ner. Det finns ett stort antal företag, ca. 4500. Flertalet av dem är små 
med få anställda. Men ett par företag utmärker sig, läkemedelsföretaget 
Astra med 7700 anställda och Scania som producerar lastbilar med 6000 
anställda.386 Sedan 1998 finns det högskola i Södertälje. KTH-Syd har en 
ingenjörsutbildning och Södertörns högskola har delar av logistik- och 
designutbildning förlagd till Södertälje.387 Ungefär 35 % av kommunin-
nevånarna har invandrarbakgrund.388 Den enskilt största invandrargrup-
pen är kristna assyrier/syrianer. Andelen personer som var arbetslösa el-
ler i arbetsmarknadsåtgärder var år 2005 drygt 5%.  
 
Södertälje, eller som det hette tidigare Tälje har en lång historia. 389 Tro-
ligtvis fanns här en bosättning redan år 1000, som skydd för handelsplat-
sen på Birka. Det äldsta skriftliga belägget är när Adan av Bremen näm-
ner Tälje i den kyrkohistoria han skrev ca. år 1070. När Tälje blev stad 

                                        
386 Södertälje kommuns hemsida. http://www.sodertalje.se/kommunen/default.htm 
(051204) 
387 Södertälje kommuns hemsida. http://www.sodertalje.se/barnutbildning/default.htm 
(051204)  
388 Vid årsskiftet 2003/2004. Detta är beräknat på en ny definition som innebär att man an-
tingen är född utomlands eller att båda föräldrarna är det. Tidigare räckte det att en av för-
äldrarna var född utomlands. Södertälje kommuns hemsida. 
http://www.sodertalje.se/kommunen/default.htm (051204) 
389 Kommande stycken om Södertäljes historia är i allt väsentligt hämtat från: Timat i Täl-
je, Göran Gelott, Östra Sörmlands kulturhistoriska förening 1980 samt från Södertälje 
stads historia, Alf Nordström, Karin Calissendorf, Sven Ingemar Olofsson, Eric Harry 
Bergquist, Södertälje Stads drätselkammare, 1968. 
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är inte helt klart men troligen var det mellan åren 1378 och 1384. En av 
de viktigaste 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 under hertig Karls tid. Karl fick bl.a. Sörmland som sitt hertigdö-
me och då blev det viktigt för honom att finna hamnar som kunde funge-
ra som handelscentra. 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 en betydelsefull ort. Andra tider skulle 
dock komma. 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 tredjedel förstördes. Tjugo år senare brann det igen och nu 
höjdes till och med röster som ifrågasatte att staden skulle få behålla sina 
stadsrättigheter. Mellan de två bränderna hade Stockholmarna sett sin 
chans att ta ifrån Södertälje sin viktiga hamn. År 1635 skrev rikskanslern 
Axel Oxenstierna ett brev där han yrkade på att all kraft måste läggas på 
att bygga upp Stockholm som en stor och viktig hamn och handelsplats. 
Den 20 november 1636 utfärdades förordningen om städernas seglation 
och i den förordningen förlorade Södertälje rätten att med egna fartyg 
bedriva handel med främmande hamnar.  
 
Vad som sedan följde var en lång tid som småstad. Det kom att dröja 
fram till 1860, då järnvägen mellan Södertälje och Stockholm invigdes, 
innan utvecklingen vände. Ett år senare år 1861 startades den första tid-
ningen. Vid denna tid började industrialiseringen och med den ökade 
folkmängden i snabb takt. Så småningom är det två företag som står i 
förgrunden vad gäller Södertäljes industrier, dels är det Scania-Vabis 
som grundades 1891, dels Astra som grundades 1913. Vid krigsslutet 
1945 påbörjas en 25-års period som blir den stora uppgången för sta-
den.390  

                                        
390 Södertälje kommuns hemsida. http://www.sodertalje.se/omsodertalje/ (051204) 
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SÖDERTÄLJE-TVETA 
 
Södertälje-Tveta församling är centrumförsamling. Tillsammans med 
Östertälje och Västertälje församlingar utgör de tre församlingarna en 
ekonomisk samfällighet. Samfälligheten skapades 1973 genom att Öster-
tälje och Västertälje församlingar bröt sig ur Södertälje församling. Väs-
tertälje församling är den av dessa tre församlingar som speciellt utmär-
ker sig, pga. sitt låga medlemstal. Idag är 37 % tillhöriga Svenska kyr-
kan, att jämföra med år 2002 då 44 % var tillhöriga. Tillhörighetstalet 
minskar alltså med ca. 2 % varje år och den alldeles överskuggande an-
ledningen till detta är att en mycket stor del av befolkningen har invand-
rarbakgrund.391 Till Södertälje-Tveta församling hör delar av centrala 
Södertälje, men också villaområden, miljonprogramsområden samt ren 
landsbygd. Församlingen hade 19947 kyrkotillhöriga medlemmar av en 
befolkning på 29323 innevånare år 2002, vilket innebär att 68 % var 
kyrkotillhöriga, att jämföra med 2005 års siffra på 61 %.392  
 
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 villaområ-
de och Hovsjö kyrka i ett miljonprogramsområde. I alla fyra lokalerna 
bedriver församlingen arbete, men med något olika tyngdpunkt. Expedi-
tioner, tjänsterum och församlingslokaler finns vid de olika kyrkorna 
men framförallt är dessa 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 expeditions-
lokaler. Här finns också ”kaféet” Arken.393 År 2003 fanns 43 befattning-
ar inrättade i församlingen, 79 % av de anställda var kvinnor. Försam-
lingen har nio prästtjänster, av dessa är sex tjänster tillsatta med män. 
Förutom hel- eller deltidstjänster finns också ett antal timanställda, vilket 

                                        
391 Samtalsintervju: S-T. 2,2 
392 Matrikel för Svenska kyrkan 2002, (red. Norrman, R.), s. 129 (89:3) 
393 Arken, så som det beskrivs i denna studie existerar inte längre. I slutet av år 2004 upp-
täcktes en större vattenskada i lokalerna, vilket föranledde församlingen att disponera om 
lokaler och verksamheter.  
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innebär att ett 60-tal personer har någon typ av anställning.394 Försam-
lingen har en varierad bebyggelse som täcker in såväl stadskärna som 
miljonprogramsområden, villaområden och ren landsbygd. Den känne-
tecknas av att verka i en mycket stor kulturell och religiös mångfald. 
Särskilt framträdande är den ortodoxa kyrkan. Inom församlingens grän-
ser finns ett 80-tal nationaliteter representerade.395 
 
Församlingens huvudkyrka, S:ta Ragnhilds kyrka, började byggas redan 
på 1000-talet, då som en träkyrka, men på 1100-talet byggs kyrkan om 
till en stenkyrka. Möjligtvis hade denna första kyrka namn efter Sankt 
Olov. Namnet S:ta Ragnhild kom dock in tidigt. Vem denna Ragnhild 
var vet man emellertid inte helt säkert. Ganska snart byggdes kyrkan ut, 
bl.a. som en konsekvens av kyrkans centrala placering i korsningen mel-
lan land- och sjövägen till Stockholm. Kyrkan kom att ytterligare byggas 
ut under hertig Karls tid. I mitten på 1600-talet och i slutet på 1800-talet 
eldhärjades kyrkan svårt, men vid båda tillfällena byggdes den upp igen. 
Kyrkan restaurerades invändigt i början på 1960-talet och utvändigt på 
1980-talet. 396 
 
Om man blickar bakåt ett hundratal år för att skaffa sig en bild av hur 
kyrkolivet sett ut i S:ta Ragnhilds kyrka och i församlingen under denna 
tid kan man se att Södertälje församling är en församling där kyrko-
herdarna ofta har stannat på sin post under lång tid.397 Det är inalles åtta 
personer som varit kyrkoherdar i församlingen under 1900-talet. Lars-
Johan Linder var kyrkoherde från år 1879 till 1908. Han efterträddes 
1911 av Knut Lejonhuvud som blev kvar till 1939. Knut Garde kom se-
dan och hans tid sträckte sig från 1940 till 1956. Mellan 1957 och 1967 
var Sigurd Håkansson kyrkoherde. Sedan tog Arne Eriksson över. År 
1971 blev Börje Thomelius kyrkoherde. Ett drygt tiotal år senare, 1983, 
                                        
394 Verksamhets uppföljning Södertälje-Tveta församling, år 2003. (NB). 
395 Verksamhets uppföljning Södertälje-Tveta församling, år 2003. (NB). 
396 Detta stycke är i allt väsentligt hämtat från: Bergquist, E. H.: Sankta Ragnhilds kyrka i 
Södertälje.  
397 En av församlingens komministrar som det också kan vara värt att nämna är Carl Sten-
beck. Han var komminister i församlingen 1905-1921. Detta år flyttade han till Örebro för 
att bli kyrkoherde i Olaus Petri församling. 
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fick församlingen en ny kyrkoherde i Håkan Zetterquist. Han efterträd-
des 1997 av Eva Karlsson som är församlingens nuvarande kyrkoherde. 
 
Fram till 1950-talet verkar församlingen ha fungerat som traditionell 
svenskkyrklig församling, där vissa präster beskrivs som mer ”folkliga” 
än andra, men ingen speciell kyrklig inriktning var märkbar. Under fem-
tiotalet, beskriver en informant, fanns det dock komministrar i försam-
lingen som ”sneglade åt katolska kyrkan”. Detta upplevdes, fortsätter in-
formanten att säga, som ”lite larvigt” av den gudstjänstfirande försam-
lingen. Informanten säger också att det inte var så att det fanns en klar 
inriktning i församlingen av katolskt inspirerad teologi, snarare var det 
så att olika inriktningar levde sida vid sida.398 Under tiden från 1950-talet 
fram till idag har ingen speciell kyrklig inriktning varit mer uttalad. Det 
har växlat något och funnits ett spektrum från kyrkoherde Börje Thome-
lius, som själv hade sin bakgrund inom baptismen och vars teologi var 
byggd på väckelsefromhet i kombination med en allmänkyrklig tradi-
tion,399 till Håkan Zetterquist och den högkyrkliga rörelsen. En informant 
säger att det inte fanns några speciella ränder i församlingen innan Zet-
terquist kom. Det var också han som handplockade flertalet av de kom-
ministrar som fortfarande finns kvar i församlingen.400 Komministrarna 
beskrivs av andra informanter som tillhöriga olika kyrkliga inriktningar, 
men de samlas gemensamt kring kvinnoprästmotståndet.401 Zetterquist 
beskrivs som en lärd person med högkyrklig inriktning.402 Han dispute-
rade i Uppsala på en avhandling om stiftsbildning och församlingsdel-
ningar i Stockholm.403 Han var också under flera år prästernas represen-
tant i domkapitlet. När han gick i pension år 1997 fick församlingen Eva 
Karlsson som ny kyrkoherde. Informanter beskriver valet av henne som 
genomtänkt men samtidigt kontroversiellt med tanke på komministrar-
nas inställning i ämbetsfrågan.404 Med Eva Karlsson fick församlingen en 
                                        
398 Samtalsintervju: S-T. 2,2 
399 Strängnäs stifts prästmöteshandlingar 1998 (red. Wikmark, Ö.), s. 181 
400 Samtalsintervju: S-T. 2,2 
401 Samtalsintervju: S-T. 5 
402 Samtalsintervju: S-T. 2,2 
403 Zetterquist, H.: Stad och stift. 
404 Samtalsintervju: S-T. 2,2 
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kyrkoherde som beskriver sig själv som ståendes i en folkkyrklig tradi-
tion men som också värdesätter tro och växt.405 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.406 Andra beskriver Eva Karls-
sons smidighet i hanterandet av församlingen.407 En annan informant be-
skriver att hon söker hitta former för alla och att konsensustänkandet är 
viktigt.408 Liksom sin företrädare har även Eva Karlsson under flera år 
varit prästernas representant i domkapitlet. 
 

Tre utsnitt ur Södertälje-Tveta församling 
 

KYRKORÅDET 
 
Kyrkorådet i Södertälje-Tveta församling består av sex ledamöter och 
kyrkoherden. Till dessa finns det sex ersättare. Mandaten i kyrkorådet 
fördelade sig vid valet 2002 enligt följande: socialdemokraterna: två 
mandat, moderaterna: 2 mandat, folkpartiet: ett mandat och POSK: ett 
mandat. Ordförande i kyrkorådet är den ledamot från moderaterna som 
innan församlingssammanslagningen mellan Södertälje och Tveta varit 
ordförande i Tveta kyrkoråd.409 Även perioden tidigare hade församling-
en en ordförande från moderaterna.410 Vid valet 2002 inkom två yngre 
ledamöter, dels en ordinarie ledamot från Posk, dels en ersättare för mo-
deraterna. Förutom dessa två ledamöter var det samma ledamöter som 
suttit i kyrkorådet mandatperioden tidigare.411 Kyrkorådets sammanträ-
den hålls ungefär en gång i månaden i S:ta Ragnhildsgården. Samman-
trädena pågår en och en halv till två timmar varje gång.   
                                        
405 Intervju: S-T. 20:4 
406 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
407 Se t.ex. Intervju: S-T. 15:16 
408 Samtalsintervju: S-T. 3 
409 Intervju: S-T. 20:1 
410 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
411 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
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Församlingssammanslagningen mellan Södertälje och Tveta tillkom på 
initiativ från Tveta. Beslutet var inte självklart från Södertälje försam-
lings sida, men beslutet togs relativt snabbt och sammanslagningen 
genomfördes vid årsskiftet 2002/2003.412  
 

HUVUDGUDSTJÄNSTEN 
 
Församlingen firar gudstjänst i fyra olika gudstjänstlokaler. I S:ta Ragn-
hilds kyrka, påbörjad under 1000-talet,413 vilken också är församlingens 
huvudkyrka, i Tveta kyrka från 1200-talet och Hovsjö kyrka från år 1975 
samt i Pershagens kapell invigt år 1936. Går man tillbaks i tiden till 
1970-talet hade, vilket berörts ovan, Södertälje församling ingen speciell 
kyrklig inriktning.414 Detta förändrades sakta när Håkan Zetterquist, som 
hade en högkyrklig bakgrund, blev kyrkoherde. En informant beskriver 
möjligheten till denna övergång genom att peka på Håkan Zetterquists 
pragmatiska ådra. Samtidigt som han omfattade en viss uppfattning, drev 
han inte frågor till konflikt. Han backade ständigt upp sina komministrar 
genom att aldrig tvinga dem att göra något mot sitt samvete, dvs. när 
”känsliga” frågor kom upp utförde Håkan Zetterquist dem själv, istället 
för att skapa konflikter genom att utsätta församlingens komministrar för 
att offentligt tvingas ta ställning.415 Konsekvenserna av detta var att bryt-
ningen med det som varit tidigare inte upplevdes som tydlig och stor. 
När Zetterquist gick i pension 1997 fick församlingen en ny kyrkoherde 
i Eva Karlsson. Hon beskrivs som folkkyrklig inom Svenska kyrkans 
bekännelse. En informant säger att ”man styrs av kulturen, Eva har inte 
ändrat så mycket.”416 En av följderna är att gudstjänsterna i församlingen 
på många sätt, fram till nyligen, har stått i stark kontinuitet med det som 

                                        
412 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
413 Bergquist, E. H.: Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje, s. 2 
414 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
415 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
416 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
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har varit tidigare. De skilda gudstjänstlokalerna har dock alla olika in-
riktningar i gudstjänstfirandet, vilket blir tydligt nedan. 
 
Det firas söndaglig mässa i S:ta Ragnhilds kyrka sedan många år till-
baks. Gudstjänsterna har på många sätt ”spretat” åt olika håll beroende 
på vilken präst som har ansvarat för gudstjänsten.417 Bland annat har fle-
ra olika typer av agendor använts.418 Idag är kaplanen och arbetslaget i 
S:ta Ragnhilds kyrka ansvariga för utformningen av gudstjänsten.419 Ar-
betslaget har, i samråd med övriga präster, arbetat fram en agenda som 
används vid varje högmässa. Målet har varit att den gudstjänstfirande 
församlingen skall känna sig hemma oavsett vilken präst som leder 
gudstjänsten.420 Detta har medfört ett förnyelsearbete såtillvida att man 
exempelvis använder Herrens bön från 1981 års bibelöversättning samt 
att man använder den apostoliska trosbekännelsen istället för den ni-
censka.421  
 
Planeringen av gudstjänsterna görs först som en grovplanering på årsba-
sis för att kunna lägga in större evenemang, musik och konserter. Den 
enskilda gudstjänsten planeras sedan på torsdagskvällarna tio dagar före 
gudstjänsten.422 Vid planeringarna är, än så länge, enbart personal med. 
Men viljan är att planeringsgruppen skall förändras till att bli gudstjänst-
grupper där även icke anställda skall kunna delta i planering och genom-
förande av gudstjänsterna.423  
 
Gudstjänsten börjar klockan 11.00 och håller på ungefär en timme. 
Gudstjänstbesökare tas emot av kyrkvärdar inne i kyrkan, som hälsar 
välkommen och överlämnar psalmbok och agenda. Under själva guds-
tjänsten är, förutom prästen, gudstjänstvärdar, som tar upp kollekt och 
läser dagens texter och diakonen som bl.a. ber förbönen aktiva i liturgin. 
                                        
417 Intervju: S-T. 15:9 
418 Intervju: S-T. 18:9 
419 Intervju: S-T. 20:9 
420 Intervju: S-T. 15:9 
421 Intervju: S-T. 20:9 
422 Intervju: S-T. 15:9 
423 Intervju: S-T. 14:22 
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Kyrkans högaltare används vid högmässorna vilket betyder att prästen 
står vänd ad orientem vid altartjänsten. Det finns också ett flyttbart altare 
i kyrkan, som medger att prästen står vänd versus populum. Detta altare 
används framförallt vid familjemässorna.424 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, men det finns en kärna av, framförallt, äldre 
personer.425 Förutom dessa består den gudstjänstfirande församlingen till 
stor del av personer som skiftar vecka från vecka.426 Gruppen är mycket 
blandad. Där finns personer från olika kulturer och olika sociala sam-
manhang.427 Det som församlingen framförallt saknar i högmässan är 
barnfamiljer.428 Barnfamiljerna kommer istället en gång i månaden på 
familjemässorna.  
 
Tveta kyrka är belägen ett par kilometer sydväst om Södertälje centrum. 
Tveta kyrka benämns ofta, efter ett initiativ av den nuvarande kyrkoher-
den,429 som pilgrimskyrka. Kyrkan ligger geografiskt så till, att det inte 
naturligt finns underlag för en stor gudstjänstfirande församling. För-
samlingen har istället satsat på att göra kyrkan till en pilgrimskyrka, dvs. 
en kyrka dit man åker från olika delar av Södertälje för att vara med om 
en viss typ av gudstjänst. 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.430 De 
gudstjänster som firas i Tveta är högmässa en gång i månaden och olika 
typer av temagudstjänster eller kyrkliga handlingar. Det som sker i kyr-
kan planeras gemensamt en gång i månaden. Då är gudstjänstvärdar och 
de som arbetar i Tveta distrikt och Hovsjö distrikt närvarande.431 
 

                                        
424 Intervju: S-T. 14:11 
425 Intervju: S-T. 18:14 
426 Intervju: S-T. 20:9 
427 Intervju: S-T. 17:62 
428 Intervju: S-T. 14:14 
429 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
430 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
431 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
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Hovsjö kyrka är belägen i ett område med samma namn. Mellan 80 och 
90 % av befolkningen i området har invandrarbakgrund.432 Kyrkan är 
sammanbyggd med skolan i området.433 Utåt sett är den inte byggd som 
en ”typisk” kyrka, utan ingår istället som en naturlig del i skolans loka-
ler. Sedan 1983 har distriktet haft samma präst.434 Innan han kom till di-
striktet hade kyrkan många olika präster. De flesta stannade bara en kort 
tid.435 Det är bara en präst som tjänstgör i Hovsjö, när han har ledig sön-
dag 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 försam-
ling.436 Gudstjänsterna i Hovsjö har sedan 1983 i stort, sett likadana ut. 
Stommen är familjemässans ordning, utbyggd till att få drag av högmäs-
sa, bl.a. används ofta ett ortodoxt kyrie och ett gammalkyrkligt introi-
tus.437 Den gudstjänstfirande församlingen är ung, medelåldern ligger på 
25 år438 och utgörs till stor del av medlemmar i ungdomsgruppen. Ung-
domarna har oftast varit konfirmander i kyrkan. Ett blandat kristet arv är 
påtagligt, här finns såväl ortodoxa som katolska och frikyrkliga uttrycks-
sätt.439 Detta tar sig bl.a. uttryck i att det finns ett tabernakel, vigvat-
tenskål, ikoner och att det förekommer mycket lovsång.440 Vid varje 
gudstjänst medverkar någon av kyrkans körer och det finns alltid en in-
strumentalgrupp med.441  
 
Gudstjänsterna planeras genom att kantorn lägger upp ett schema för kö-
rer och övriga musiker.442 Psalmerna sätts av prästen, i övrigt planeras 
inte gudstjänsterna, ”…de faller på plats i alla fall.” 443 Flera olika uppgif-
ter delas istället ut innan gudstjänstens början. Till exempel delas upp-
                                        
432 Samtalsintervju: S-T. 3 
433 Samtalsintervju: S-T. 3 
434 Samtalsintervju: S-T. 3 
435 Intervju: S-T. 13:11 
436 Samtalsintervju: S-T. 3 
437 Samtalsintervju: S-T. 3 
438 Intervju: S-T. 13:9 
439 Intervju: S-T. 13:9 
440 Intervju: S-T. 13:18 
441 Intervju: S-T. 13:22 
442 Intervju: S-T. 13:22 
443 Intervju: S-T. 13:22 
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giften att leda förbönen ut till fem personer som sedan ber med egna ord 
från sina respektive platser under gudstjänsten.444 Efter gudstjänsten 
dricker församlingen kaffe i en angränsande lokal.  
 
Pershagen är ett villaområde med förhållandevis ung befolkning, ibland 
kallas området Södertäljes Djursholm.445 Kyrkan i Pershagen är ett litet 
kapell som rymmer relativt få människor. Det har gjorts många försök 
under årens lopp att bygga upp en gudstjänstgemenskap under söndagar. 
Det har dock visat sig vara svårt. Barnverksamheten i kyrkan har alltid 
varit stor, därför har istället gudstjänsterna ofta fått formen av vardags-
gudstjänster. När det firas gudstjänst på en söndag är det oftast som nå-
gon form av temagudstjänst, utformad som ett ”projekt”.446  
 
I dessa fyra kyrkor firar församlingen gudstjänster, men det är framför-
allt S:ta Ragnhilds kyrka och Hovsjö kyrka som är föremål för försam-
lingens reflektioner, vilket blir tydligt i intervjuerna. 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 Per-
shagen, har man inte arbetat med gudstjänsten på samma sätt, vilket 
märks i församlingens tal om gudstjänsten. Detta medför att det blir na-
turligt för mig att primärt koncentrera på församlingens tal om guds-
tjänsten i S:ta Ragnhild och i Hovsjö. 
 

ARKEN / ÖPPNA KYRKAN 
 
I bottenplanet på S:ta Ragnhildsgården ligger en lokal som går under 
namnet Arken. Den har funnits sedan huset byggdes 1973.447 Arken har 
under hela denna tid framförallt fungerat som ett café, dit alla har varit 
välkomna. Det är en trevlig miljö och man har hållit humana priser vil-

                                        
444 Intervju: S-T. 13:22 
445 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
446 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
447 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
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ket har gjort att det varit en uppskattad plats för många.448 År 1999 på-
börjades 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.449 

 
Anledningen till att man ville söka bygga en sådan konkret plats för mö-
ten och gemenskap var att man såg ett tilltagande behov hos stora grup-
per. Ord som omsorg, barmhärtighet och upprättelse används för att be-
skriva vad många människor behöver och där församlingens arbete kun-
de vara en del.450 För att utveckla 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 subven-
tionerat pris. Det skall finnas en caféverksamhet under dagtid. Man vill 
också starta en kristen bokhandel. Där skall även finnas varor från ex-
empelvis 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 veckan om aktuella teman. 
Man hoppas kunna utveckla en vävstolsverksamhet. Man tänker sig ock-

                                        
448 Projekt ARKEN. Södertälje 1999 02 02, Ronald Henriksson, Eva Karlsson. (NB). 
449 Projekt ARKEN. Södertälje 1999 02 02, Ronald Henriksson, Eva Karlsson. (NB). 
450 Projekt ARKEN. Södertälje 1999 02 02, Ronald Henriksson, Eva Karlsson. (NB). 
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så 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.451 
 
Församlingen påbörjade ett arbete i linje med det skissade projektet. 
Bokhandel och Världsbutik startades. Konstutställningar av interner på 
anstalterna Hall och Håga hölls.452 När sedan den drivande personen i 
förändringsarbetet bytte tjänst avtog dock 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.453 
 
Idag är Arken framförallt, utåt sett, ett café, öppet på vardagar mellan 
nio och femton.454 På förmiddagarna serveras frukost. 455 Kyrkoherden 
säger: ”Man kan tro att Arken enbart är ett kafé, men det är det inte, det 
är en mötesplats och en diakonal handling och den ger en bild av kyr-
kans människosyn.”456 Arken är en samlingspunkt för såväl församling-
ens egna grupper som andra grupper och enskilda personer där man träf-
fas och umgås. På frågan om vilka som kommer till Arken svarar en in-
formant: ”Den lilla tanten, gångargänget, gubbgänget som tippar till-
sammans, studiecirkeln, sorgegruppen, de psykiskt sjuka, mamman med 
sina barn, personalen, de lite udda…Vi har också grötätarna som äter 
gröt och super upp pengarna.”457 Det finns en Världsbutik och ett bok-
bord i Arken. Bokbordet är känt i staden och där finns en stor mängd 
kristen litteratur, även ”…tung andlig litteratur.”458 Försäljningen vid 
bokbordet uppgår till ungefär 70 000 kronor per år.459 Man anordnar ock-

                                        
451 Projekt ARKEN. Södertälje 1999 02 02, Ronald Henriksson, Eva Karlsson. (NB). 
452 Samtalsintervju: S-T. 8 
453 Kompletterande samtalsintervju: S-T. 18 
454 Under hösten 2005 har kyrkorådet bestämt att lägga ned den öppna delen av kafé verk-
samheten i Arken. Anledningen är att hälsovårdsmyndigheten ställer sådana krav på loka-
ler, kök och hantering att församlingen inte menar sig kunna klara detta. 
455 Svenska kyrkan, Södertälje-Tveta, Församlingsblad, Sommar 2003, s. 3. (NB). 
456 Intervju: S-T. 20:62 
457 Intervju: S-T. 18:66 
458 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 8. (STFA). 
459 Verksamhetsberättelse 2003. Annika Huldt. 
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så konstutställningar och liknande evenemang.460 För att kunna finnas 
tillgängliga på Arken har diakonerna minskat på sin expeditionstid.461 
Antalet besökare i Arken var 22 000 år 2002, varav 1500 var frukost-
besökare.462 Någon informant menar dock att möjligheterna med Arken 
inte är uttömda: ”Arken, skulle man kunna göra mycket mer av. Vi dis-
kuterar hur vi skall kunna använda det bättre…Man skulle kunna säga 
att Arken och Öppna kyrkan är ett slags komplement till varandra.”463  
 
Öppna kyrkan startade för ett par år sedan, efter att församlingen börjat 
ett försök med vardagsgudstjänster i S:ta Ragnhilds kyrka. I samband 
därmed uppkom diskussioner om möjligheterna med längre öppettider. 
Man anställde en vaktmästare och höll kyrkan öppen mellan 10 och 14. 
Det visade sig dock att uppgiften var svårare än man räknat med. Många 
personer med olika psykiska handikapp och med missbruksproblem kom 
till kyrkan, vilket medförde att stämningen ibland kunde upplevas som 
hotfull. Detta fick till följd att det bland såväl personal som förtroende-
valda fanns frågor och tveksamheter om man kunde klara detta. Resul-
tatet blev till slut att man beslöt att satsa på Öppna kyrkan. Öppettiderna 
utökades från kl. 10-14, till kl. 10-18. Man bestämde också att alltid ha 
två personer ur personalen i kyrkan under öppettiderna.464   
 
Efterhand har Öppna kyrkan utvecklats till att bli en plats där olika män-
niskor skall kunna få plats.465 Där finns en kaféhörna i kyrkan.466 Det fi-
ras gudstjänster 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 vardag. På söndagar är det högmässa på förmidda-

                                        
460 Intervju: S-T. 20:62 
461 Intervju: S-T. 20:62 
462 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 8. (STFA). 
463 Intervju: S-T. 17:62 
464 Intervju: S-T. 15:62 
465 Intervju: S-T. 17:62 
466 Denna kaféhörna har under hösten 2005 tagits bort, då församlingen inte längre menade 
sig klara av att hantera de många personer, varav många var missbrukare eller psykiskt 
sjuka, som kom till kyrkan för kaffets skull. I övrigt fungerar Öppna kyrkan som tidigare. 
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gen, finsk högmässa på eftermiddagen och sinnesrogudstjänst eller mu-
sik på kvällen.467 Öppna kyrkan fungerar helt enkelt som en plats, för den 
som så vill, att söka gemenskap eller stöd i allmänhet eller vid livskri-
ser.468 
 

Det individuella praktiska tänkandet i fem dimensioner  
 

VISIONSDIMENSIONEN 
 
Beskrivningen av Södertälje-Tveta församling kommer här att utformas 
på ett liknande sätt som den beskrivning jag tidigare gjort av Olaus Petri 
församling. Det innebär att jag även här kommer att teckna visions-
dimensionen gemensamt för mina tre utsnitt.469  
 
Det kanske tydligaste uttrycket för visionsdimensionen i Södertälje-
Tveta församling är troligtvis, liksom i Olaus Petri, dess församlings-
instruktion. Den börjar, precis som varje del i församlingsinstruktionen, 
med ett bibelord: ”Gud vår frälsare vill att alla människor skall räddas 
och komma till insikt om sanningen.”470 Därefter kommer två satser i fet 
stil och kursivt, den första uttrycker vad man vill , den andra vad man 
skall. Södertälje-Tveta församling: 
 

Vill 

vara en levande församling- där alla berörs av kyr-
kans tro, bekännelse och lära och alla som vill får 
vara delaktiga 

 

skall 
                                        
467 Intervju: S-T. 15:70 
468 Underlag för verksamhetsberättelse av diakonen Liv Giertz. (NB). 
469 I de övriga dimensionerna kommer jag dock – precis som i beskrivningen av Olaus Pe-
tri församling – att beskriva de tre utsnitten separat. 
470 1 Tim 2:4. 
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med kyrka och gudstjänstliv i centrum levandegöra 
församlingens diakonala ansvar.  

bidra till att var och en ser sin egen och andras kal-
lelse att göra Guds vilja.471 

 
Därefter följer av en kort redogörelse för hur man upplever situationen i 
församlingens omgivning. Här nämns fakta som exempelvis antalet in-
nevånare och kyrkotillhöriga, men också ord som storstadspuls, mång-
fald och segregation, tillsammans med omnämnande av andra kyrkor, 
skolor och stora arbetsplatser. Det första stycket slutar med ett konstate-
rande vad församlingen upplever vara den viktigaste utmaningen inför 
framtiden: 
 

Den viktigaste utmaningen för Södertälje-Tveta för-
samling är att vara en öppen, stor kyrka - med an-
svar att vårda de många - och samtidigt i sin kärna 
vara tydlig. 

Den enskilda människan skall mitt i mångfalden 
kunna växa och djupna i sin tro.472  

 
Man tecknar, i all korthet, i inledningen till församlingsinstruktionen hur 
man uppfattar den omgivning som man verkar i. Den bilden konstitueras 
av en mycket stor mångfald på flera olika plan, framförallt kulturellt och 
religiöst. I denna mångfald vill man ta sitt ansvar i enlighet med bibelor-
det i 1 Tim 2:4: ”Gud vår frälsare vill att alla människor skall räddas och 
komma till insikt om sanningen.” Församlingen ser sitt uppdrag som ett 
uppdrag från Gud och det innebär bl.a. att söka nå alla människor med 
Guds ord. Detta uppdrag säger man skall utföras genom att fira guds-
tjänst, men också genom att man skall ta ett diakonalt ansvar inom den 
territoriella församlingen. Dessutom vill man att församlingens uppdrag 
och budskap berör alla och att alla som så önskar bereds möjlighet till 
delaktighet. Det som här uttrycks med vad man ”skall” och ”vill” är, 

                                        
471 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
472 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
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samtidigt som det är dess primära uppgift, också dess största utmaning, 
enligt församlingsinstruktionen, dvs. hur kan man verka i ett pluralistiskt 
samhälle och vara öppen för det man möter, samtidigt som man behåller 
sin egenart och är trygg i sin kärna? Denna dubbla uppgift strävar för-
samlingen emot. Men det upplevs som svårt. Synen på uppgiften som 
dubbel kan också ses mot bakgrund av att det kom en ny kyrkoherde 
1997. Tidigare har man på ett tydligare och mer koncentrerat sätt lagt sin 
tyngdpunkt på församlingens kärna, enligt vissa informanter då på be-
kostnad av öppenheten. Detta uttryckte biskopen vid sin visitation av 
församlingen 1995, dvs. två år innan den nuvarande kyrkoherden till-
trädde: 
 

Södertälje församlingar är väl förankrade i sin iden-
titet som kyrka, framhåller biskopen. Men samtidigt 
måste man arbeta på att bli en angelägen del av 
människors vardag. Hur skall församlingens arbete 
bli mer relevant i människors liv och arbete, är en 
utmaning för församlingarna understryker biskop-
en.473  

 
Att öppenheten är en fråga man brottas med idag blir på olika sätt tyd-
ligt. Exempelvis synliggörs det i intervjuer där informanter bl.a. berättar 
om möjliga planer på att församlingen skall samarbeta med Rotary i ett 
försök att utnyttja olika kompetenser i ett gemensamt ansvarstagande för 
samhället.474 En annan informant funderar över konsekvenserna för för-
samlingen då kommunen drar ned. ”Vad kan vi göra? Vad skall vi 
göra?” frågar informanten.475 En tredje person berättar om de diakonala 
behoven och säger att behoven har funnits där under 30 år men att det är 
först under den nuvarande kyrkoherdens tid man har formulerat de dia-
konala målen.476 Frågan om öppenhet blev också tydlig då kyrkorådet 

                                        
473 Protokoll fört vid biskopens visitation i Södertälje och Tveta församlingar den 31 janua-
ri och 1 februari samt den 5 och 7 maj 1995. (STA). 
474 Intervju: S-T. 17:62 
475 Intervju: S-T. 19:8 
476 Intervju: S-T. 18:62 
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anslog pengar så att hela arbetslaget i S:ta Ragnhilds kyrka fick möjlig-
het att under åtta dagar i september 2003 åka till San Egidio477 i Rom, 
för att där ta del av och lära hur det är möjligt att arbeta med frivilliga i 
ett större socialt arbete.478 Vilka resultat mötet mellan medarbetare i Sö-
dertälje-Tveta och San Egidio får är ännu oklart, men en informant säger 
att en följd troligtvis blir att öppenheten mot samhället i form av socialt 
arbete på Arken och i Öppna kyrkan, med all sannolikhet kommer att 
öka.479 
 
De olika kontakterna mot samhället framhålls, såväl i församlings-
instruktionen som i intervjuer och övrigt material, som många och om-
fattande. Samtidigt som man har öppenhet gentemot samhället vill man, 
enligt församlingsinstruktionen, bevara sin identitet som kristen försam-
ling. Identiteten framstår snarare som mångfasetterad än entydig. Det 
verkar bland informanterna förekomma ett flertal olika sätt att uttrycka 
den ”kärna” man vill att församlingen skall omfatta. När kyrkoherden i 
en intervju talar om gudsbild och kyrkosyn uttrycker hon det så: 
 

Gud älskar alla människor. Därför är det förnämligt 
om man kan komma till en kyrka när jag vill och 
behöver, utan att känna att jag inte hör dit. Samtidigt 
är det viktigt att kyrkan är så tydlig att människor 
känner att det är en kyrka. I vår församlings-
instruktion använder vi orden ”alla” och ”berörda”. 
Alla skall uppleva att det är deras kyrka och bli 
berörda av den…Jag är mycket oroad av att Svenska 
kyrkan är på väg att bli en kongregationalistisk 
bekännelsekyrka. I detta läser jag in homosexde-
batten och andra saker. Jag ser ingen själavård eller 

                                        
477 San Egidio har sin begynnelse 1968, i tiden efter andra Vatikanconciliet. Det är en lek-
mannarörelse med över 50 000 medlemmar. Bön, ekumenik, fredsfrågor och olika typer av 
solidaritetsarbete är det som främst konstituerar rörelsen som har sitt centrum i Rom. 
http://www.santegidio.org/en/index.html (060720) 
478 Se t.ex. Rapport om studieresan till Rom 8 - 15 sept för S:ta Ragnhilds arbetslag. 
(STFA). 
479 Intervju: S-T. 18:70 
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omtänksamhet i detta. Jag tycker inte heller att de 
alltid har ”Jesu ögon” när de ser på saker. ”Han såg 
att de var illa medfarna och grät”, det stämmer inte 
alltid med den kyrkan. Alla människor har helt en-
kelt ingen plats där….Guds verk finns inte bara i det 
vi ser och säger. Guds verk är mycket större, därför 
tycker jag om folkkyrkan. Men jag vill också ha tro 
och växt, det tycker jag är rätt, det är därför jag 
sliter med delaktigheten. När man säger bekännelse 
så är min fråga: på vems villkor?480 

 
I citatet blir ord som ”Gud älskar”, ”folkkyrka” och ”alla” viktiga. Kyr-
koherden beskriver en kyrka till vilken alla människor har tillgång och 
som ser människor och tar hand om dem, en kyrka vilken karakteriseras 
av öppenhet, ansvarstagande och en tillåtande attityd. En informant från 
kyrkorådet beskriver sin syn på liknande sätt:  
 

…en kyrka som är öppen för alla. Den har låga 
trösklar, den finns där när man behöver den. Men 
visst kan man fundera på vad ”folk” betyder och vad 
”kyrka” betyder. Men någonstans där tror jag att 
folkyrkan är, den tar hand om dem som vistas i dess 
område…det blir besvärande om det ställs krav på 
att man måste omfatta en viss tro eller åsikt för att få 
vara med.481 

 
Detta kan kontrasteras mot en annan informants svar på frågan om vil-
ken gudsbild han presenterar i sitt arbete: 
 

Kanske att det är en fokusering på andra trosar-
tikeln. Den personliga omvändelsen är viktig. Man 
rustas för sitt liv, man ges mod att vara en bekän-
nande kristen. Det kräver mycket att kunna vara och 

                                        
480 Intervju: S-T. 20:4 
481 Intervju: S-T. 19:4 
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orka vara kristen i dagens värld så det rustas man 
för i gudstjänsten...De skall få en frimodighet som 
troende. När jag talar om lagförkunnelse så är det 
viktigt att det blir greppbart och förståeligt, inte bara 
något som finns och skall hållas.482 

 
De första två av citaten talar explicit om en folkkyrka, medan det tredje 
citatet mer klart ger uttryck för en bekännelsekyrka där den egna avgö-
relsen är central. Flera informanter pekar också på att församlingen inte 
går att kategorisera utifrån ett gemensamt teologiskt perspektiv.483 När 
man skall beskriva den teologiska identiteten framkommer istället en 
bild av en församling som på många sätt är teologiskt genomtänkt, men 
också starkt splittrad. Flera informanter påpekar att det finns diametralt 
skilda teologiska inriktningar. Det är särskilt tydligt bland prästerna, 
men finns även inom övriga grupper. En informant menar att varje präst 
har sin egen teologiska ”specialinriktning” och att man kan finna präster 
som omfattar såväl folkkyrklighet, Oasrörelsen, gammalkyrklighet som 
katolicism och Bibeltrognavänner.484  
 
Trots att flera informanter talar om och beskriver stora skillnader i åsik-
ter hos, framförallt, församlingens präster, är det primärt en del av arbe-
tet som beskrivs som mer teologiskt utpräglat än annat. Det är det arbete 
som bedrivs i Hovsjö distrikt. Distriktet är på många sätt speciellt, dels 
på grund av att det ligger i ett mycket invandrartätt område, dels på 
grund av det stora ungdomsarbete som förekommer.485 Men också med 
avseende på den tolkning av, eller inriktning på den kristna tron som 
man står för.486 En informant berättar om distriktets utveckling: Efter att 

                                        
482 Intervju: S-T. 13:9 
483 Se t.ex. Samtalsintervju: S-T. 5 eller Samtalsintervju: S-T. 2 
484 Samtalsintervju: S-T. 5 
485 Gruppen består av 80 stycken ungdomar i åldern 15-25 år. Av dessa kommer 50 perso-
ner regelbundet på ungdomsträffar och gudstjänster  
486 Teologiskt kan gruppen vara svår att karakterisera. En informant talar om att till viss del 
skall såväl ortodox teologi och katolsk teologi som Pingströrelsen och Nybygget finnas 
med. Intervju: 13:9. En annan informant menar att gruppen ligger nära Pingstkyrkan. Sam-
talsintervju: S-T. 2. Medan ytterligare en annan informant talar om OAS-rörelsen. Samtals-
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ha jobbat i församlingen i ungefär 20 år har någonting hänt, säger infor-
manten. Informanten säger vidare att det verkar som om Anden har fyllt 
människorna och att de nu längtar efter att få möta Jesus och ta emot ho-
nom i sina liv.487 Informanten fortsätter att berätta att när han först kom 
dit var den gudstjänstfirande församlingen mycket liten, så liten att hans 
egen familj var större. Man arrangerade då ett församlingsmöte om hur 
kyrkan skulle drivas och med tanke på att informantens familj var i ma-
joritet var det inte mer än rätt att deras åsikter fick väga tungt, förklarar 
informanten.488 Den väg som man då slog in på har man sedan fortsatt. 
Enkla gudstjänster, med stor delaktighet, bön och lovsång har varit ton-
givande.489 Varje söndag samlas numera 60-70 personer i kyrkan i områ-
dets centrum, framförallt ungdomar. Några invandrarfamiljer är också 
regelbundna gudstjänstfirare. Att det inte är fler invandrarfamiljer, i ett 
invandrartätt område, förklarar informanten med att invandrarna i områ-
det framförallt tillhör andra kristna kyrkor och att han respekterar dessa 
kyrkor och inte vill bedriva någon proselytism.490  
 
Hit kommer människor som söker en äkta och nära relation med Jesus. 
Människor som vill ta emot, eller som har tagit emot Jesus i sitt hjärta 
och nu brinner för att lära sig mer och för att föra ut budskapet om Guds 
kärlek och människors räddning till andra, säger informanten.491 Engage-
manget kanaliseras bl.a. genom en stor ungdomsgrupp. Han berättar att 
ungdomsgruppen framförallt består av före detta konfirmander som har 
stannat kvar, samt av deras vänner, men också av andra som sökt sig 
hit.492 
 
Informanten berättar att man varje vecka samlar 60 ungdomar till en 
träff som inleds med en timmes föredrag om bibeln, den kristna tron el-

                                                                                                                        
intervju: S-T. 5. Klart är dock att det personliga mottagandet av Jesus är en viktig be-
ståndsdel. Se t.ex. Intervju: S-T. 13:13.  
487 Samtalsintervju: S-T. 3 
488 Samtalsintervju: S-T. 3 
489 Intervju: S-T. 13:9 
490 Samtalsintervju: S-T. 3 
491 Samtalsintervju: S-T. 3 
492 Samtalsintervju: S-T. 3 
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ler liknande ämnen. Därefter följer samtal i smågrupper i 20 minuter, 
följt av en timmes lovsångsgudstjänst.493 Kyrkan har också ett inne-
bandylag i Korpen, säger informanten. Kravet för att få vara med är ett 
aktivt deltagande i gudstjänster och på ungdomssamlingarna.494 Ungdo-
mar ur ungdomsgruppen är även engagerade i ett härbärge som Ria dri-
ver i samarbete med kommunen och Svenska kyrkan.495 Tre nätter per 
månad ansvarar några personer ur ungdomsgruppen för skötsel och arbe-
te i härbärget.496 Sedan kyrkovalet 2001 är några ungdomar också enga-
gerade i kyrkopolitiken, för att, som de själva skrev i en insändare: föra 
in Jesus i kyrkorådet.497 De ställde upp för POSK498 och fick då ett man-
dat i församlingskyrkorådet. 
 
Ytterligare ett uttryck för inriktning i församlingen, förutom de två 
ovanstående, kan utläsas ur det remissvar som kyrkorådet lämnade angå-
ende ny evangeliebok: 
 

Evangelieboken ingår i de av Svenska kyrkan bejak-
ade dokument som omnämns i kyrkoordningens 
portalparagraf, och där jämställs med reformations-
tidens klassiska bekännelsedokument. Förslaget till 
ny evangeliebok har trots goda intentioner sådana 
uppenbara brister att det i nuvarande skick inte kan 
antas som Svenska kyrkans evangeliebok.499  

 
Detta svar är lämnat av kyrkorådet, men utarbetat av en grupp präster 
och kyrkvärdar i församlingen. Gruppen ser flera fördelar med förslaget: 
Psaltaren har fått större plats, fler texter med kvinnor som huvudperso-
ner och att berättande texter får komplettera texter som är svåra att an-

                                        
493 Samtalsintervju: S-T. 4 
494 Samtalsintervju: S-T. 4 
495 Samtalsintervju: S-T. 4 
496 Intervju: S-T. 13:13 
497 Samtalsintervju: S-T. 2 
498 Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. 
499 Remissvar angående evangelieboken. Sammanträdesprotokoll, 2001-03-05, § 20, Ytt-
rande angående förslag till ny evangeliebok, s. 4. (STFA). 
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vända vid familjegudstjänster.500 Det gruppen vänder sig mot är betydligt 
mer utförligt behandlat. Man vänder sig mot att bibeltexten till viss del 
ändrats för att, som man uppfattar det, göras mindre stötande eller svår-
begriplig. Det exempel man nämner är att ordet ”bröder” tagits bort ur 
flera texter och att ord som ”Herre” och ”Fader” får ett minskat använ-
dande.501 ”Klassisk text bör citeras utan ändringar. Enstaka ord eller 
textdelar bör inte plockas bort även om orden ifråga kan anses stötande 
eller svårbegripliga.”502 I svaret skrivs att man saknar texten om synda-
fallet. Man menar också att många texter har bytts ut mot ”snällare” tex-
ter som saknar den dubbla utgången. Dessutom är man kritisk mot att 
familjesöndagen, ”Våra hem” blir en allmän relationssöndag. ”Det krist-
na äktenskapet kan därför inte jämställas med andra, i och för sig viktiga 
relationer”, skriver man.503 Remissvaret visar inte på några ytterligheter, 
men det visar en tydlig inriktning hos remissgruppen men också, troligt-
vis, hos kyrkorådet. 
 
Sammantaget tyder den bild som tecknas på en stor spännvidd. Att för-
samlingen trots allt kan fungera och hållas ihop förklarar kyrkoherden 
med att:  
 

Jag har inte bestämt vad som är god och riktig te-
ologi och jag vet att det finns en mångfald. Om jag 
ser att något kommer utanför Svenska kyrkans 
bekännelse så tar jag upp det, men jag har en stor 
tolerans. Jag låter gärna mångfalden få finnas. Jag 
vill våga det. Gud är stor - men inom vissa ramar. 
Inom ramen för vad som är klassisk kristen tro är 

                                        
500 Remissvar angående evangelieboken. Sammanträdesprotokoll, 2001-03-05. § 20, Ytt-
rande angående förslag till ny evangeliebok, s. 1. (STFA). 
501 Remissvar angående evangelieboken. Sammanträdesprotokoll. 2001-03-05. § 20, Ytt-
rande angående förslag till ny evangeliebok, s. 1. (STFA). 
502 Remissvar angående evangelieboken. Sammanträdesprotokoll, 2001-03-05. § 20, Ytt-
rande angående förslag till ny evangeliebok, s. 1. (STFA). 
503 Remissvar angående evangelieboken. Sammanträdesprotokoll, 2001-03-05. § 20, Ytt-
rande angående förslag till ny evangeliebok, s. 2. (STFA).  



 
 
 

157

jag väldigt generös, så långt jag kan. Men jag kän-
ner mig inte som en vindflöjel…504 

 
Man kan uttrycka situationen som att informanterna är medvetna om de 
stora skillnader som föreligger mellan olika teologiska inriktningar i för-
samlingen. De är också medvetna om den förändring, på flera plan, som 
genomgåtts sedan kyrkoherdebytet 1997 då man bytte från en uttalat 
högkyrklig manlig kyrkoherde till en mer uttalat folkkyrklig kvinnlig 
kyrkoherde. Informanterna är också medvetna om att ingen av de teolo-
giska inriktningar som förekommer, utan svårigheter och kanske också 
öppna splittringar, kan bli överordnad. Konsekvensen för kyrkoherden 
blir därför att söka omfatta de olika inriktningarna inom en vid ram som 
hålls samman av ”klassisk” kristen tro och bekännelseskrifter. Kanske 
skulle man kunna säga, ”att omfatta och hantera pluralismen” blir något 
av en självbild eller identitet i församlingen. Med detta är det inte sagt 
att det är någonting alla ytterst sympatiserar med eller vill sträva mot. 
Snarare är det kanske så att olika personer och grupperingar inser att lä-
get är ”låst” och att det är den rådande situationen man har att förhålla 
sig till.  
 
Att man på olika sätt omfattar pluralism blir tydligt även när det kommer 
till relationerna utåt. Inledningen till församlingsinstruktionen kan karak-
teriseras av att man menar sig se omvärlden i dess bredd, en omvärld 
som man är en del av. Församlingen försöker också sätta ord på vilka 
konsekvenser denna pluralistiska omgivning får för arbetsinriktningen. 
Att församlingsinstruktionen tar avstamp i den yttre miljö där man ver-
kar är också någonting som kommer fram i intervjuerna:  
 

Vi arbetade nog med det ett par veckor, vi malde om 
det allt vi kunde. Vi gjorde en omvärldsanalys och 
en inre analys. Kyrkorådet gjorde också detta fast på 
sina villkor.505 

                                        
504 Intervju: S-T. 20:7 
505 Intervju: S-T. 18:2 
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Kyrkoherden uttrycker det så: 
 

Det började när vi gick in i år 2000. Då senarelade 
vi all verksamhet två veckor. Istället så samman-
ställde vi statistik och gjorde omvärldsanalyser. Vi 
funderade över vad som var församlingens egentliga 
uppdrag, vi jobbade mycket med detta.506 

 
Att man menade sig vara tvungen att börja med en omvärldsanalys innan 
man hade möjlighet att formulera en församlingsinstruktion förklarar 
kyrkoherden med att den mångfald som finns i det omgivande samhället 
också måste synas i församlingens arbete. Kyrkoherden exemplifierar 
med invandrarkulturer, segregation, rika och fattiga men även med att 
församlingen tar sig olika uttryck under dagen och natten. Kyrkoherden 
exemplifierar vidare med att ta upp den rent konkreta omgivningen: där 
finns traditionell industri, högteknologi, gammal svensk kultur och 
”världskultur”.507 Genomgående i intervjuerna har det påpekats att man 
har arbetat igenom frågor kring omvärldsanalysen på vad som uppfattas 
vara ett gediget sätt. Men en informant uttrycker att det inte självklart 
finns ett samband mellan en omvärldsanalys och en faktisk kunskap om 
omvärlden: 
 

Vissa delar relaterar vi nära till, men det finns också 
en okunskap om hur världen ser ut utanför kyrkans 
murar. Det är likadant med företag, man lever i sin 
egen värld och mäter och ser världen utifrån dessa 
ögon, men det är inte alltid riktigt att göra så…Här 
är det nog ofta så att den vanliga världen den har 
man nog inte riktigt klart för sig. Det är nog också 
så att den bilden tyvärr bara kan förändras genom att 
man blir mer utåtriktad.508 

                                        
506 Intervju: S-T. 20:2 
507 Intervju: S-T. 20:8 
508 Intervju: S-T. 21:8 
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Kanske kan påståendet relateras till vad som sagts ovan om att olika bil-
der av vad som är församlingens kärna är levande och där några av bil-
derna, enligt informanter, kännetecknas av ett överbetonande av den 
egna identiteten på bekostnad av öppenheten utåt. De flesta informanter-
na verkar inte i intervjuerna ifrågasätta omvärldskunskapen. 
 
Det går att säga att även när det gäller den yttre pluralismen blir försam-
lingens hanterande av den något av en identitetsfråga. Den är något man 
ofta relaterar till, nämner och vill förhålla sig till. Utifrån detta kan man 
säga att för Södertälje-Tveta församling blir härbärgerandet och hante-
randet av inre och yttre pluralismen en fråga som, på sätt och vis, skapar 
den egna identiteten, den egna självbilden.  
 
Hur hanterar då församlingen att man står i en pluralistisk omvärlds-
situation samtidigt som man inom sig rymmer en pluralism av åsikter? 
Som beskrivits ovan hanteras den inre pluralismen genom att olika rikt-
ningar får leva och utvecklas inom en vid ram. Den yttre pluralismen, 
som också är ett objekt för den inre pluralismens samtal, hanteras genom 
många kontakter utåt. Såväl den inre som den yttre pluralismen får ut-
lopp genom att man samtidigt arbetar på olika plan. I församlingsin-
struktionen skriver man: 
 

1. Egen verksamhet. Vi erbjuder egen verksamhet i 
kyrka och församlingshem söndag som vardag. 

2. Ett utåtriktat nätverksarbete. Vi dikterar inte 
villkoren men visionen avgör när vi skall gå. 

3. ”Alla har tid men inte samma tid”. Här finns 
öppna mötesplatser i kyrka och församlingshem 
särskilt för enskild gudstjänst och samtal.509    

 
Församlingen vill arbeta på flera olika fronter samtidigt. Det första som 
tas upp är den egna verksamheten. Söndagens och veckans olika guds-

                                        
509 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
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tjänster i kyrkorna och kapellen är medräknade liksom det övriga för-
samlingsarbetet som utförs av grupper och vid olika träffar. Verksamhe-
ten kan kategoriseras under rubrikerna: Barn och familj, ungdoms-, kon-
firmations- och vuxenverksamhet, bibelstudium, alphakurs, musikverk-
samhet samt sverigefinskt församlingsarbete.510 Den andra punkten är det 
nätverksarbete som utgörs av det man kallar ”samverkanspartner inom 
specifika områden 'kundkontakter', längre eller kortare samt enstaka ut-
byten, där lokaler 'utlånas' el där representant från kyrkan medverkar el-
ler gör andra insatser.”511 Under rubriker som: kommun, landsting, för-
valtningar, myndigheter, organisationer, frivilligorganisationer, företag 
mm. räknas upp en mängd olika företag, myndigheter osv. som man på 
olika sätt relaterar till i vad som kan ses som ett nätverk.512 Den tredje 
punkten utgörs framförallt av Arken och ”öppna kyrkan”, dvs. sådana 
platser som man som enskild har möjlighet att utnyttja för möten, samtal 
eller egen tid utan att i förväg boka och utan att vara medlem i en grupp-
verksamhet eller liknande.513  
 
Avdelning två i församlingsinstruktionen benämns ”Pastoralt program 
för församlingens grundläggande uppgifter”, den korta undertexten talar 
om att de fyra grundläggande uppgifterna: fira gudstjänst, bedriva un-
dervisning samt utöva diakoni och mission måste ses som en gemensam 
sammanhållen väv.514 Den första punkten relaterar till gudstjänsten och 
liksom församlingsinstruktionens inledning börjar den med en bibeltext: 
”Jesus ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror 

                                        
510 Se t.ex. Svenska kyrkan. Södertälje-Tveta. Församlingsblad advent och jul 2002, s. 6. 
(NB). 
511 Kartläggning avseende Södertälje o Tveta församlingars samverkan, kontakter, utbyten 
m.m. med kommun, landsting, förvaltningar, myndigheter, organisationer, frivilligorgani-
sationer etc. Januari 2000. Ronald Henriksson. (NB). 
512 Kartläggning avseende Södertälje o Tveta församlingars samverkan, kontakter, utbyten 
m.m. med kommun, landsting, förvaltningar, myndigheter, organisationer, frivilligorgani-
sationer etc. Januari 2000, Ronald Henriksson. (NB). 
513 Se t.ex. Projekt Arken. 1999-02-02. Ronald Henriksson, Eva Karlsson, (NB) samt 
Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 7 f. (STFA). 
514 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2. (STA). Här benämns för-
samlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva dia-
koni och mission som fyra uppgifter. Se Kyrkoordningen 57 kap. 5§. 
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på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.”515 Enligt 
församlingsinstruktionen är gudstjänsten hjärtat och medelpunkten för 
församlingens verksamhet.516 Målet med gudstjänsterna är att bereda 
plats för alla som söker delaktighet. Detta löser man dels genom att ha 
ett rikt utbud av gudstjänster, dels genom att låta de fyra kyrkorna i för-
samlingen arbeta utifrån olika inriktningar, vad gäller gudstjänsten,517 
vilket också visats ovan. S:ta Ragnhilds kyrka präglas av att vara kyrkan 
mitt i centrum, med ett stort antal besökare varje dag, som t.ex. turister, 
för att man söker stillhet eller av andra skäl. För att möta detta vill för-
samlingen låta kyrkan vara öppen minst åtta timmar varje dag och att det 
skall firas offentlig gudstjänst varje dag.518 Tveta kyrka som är lokalise-
rad en bit utanför staden har istället fått rollen av en ”pilgrimskyrka”. 
Här firas framförallt förrättningsgudstjänster, men också andra guds-
tjänster med regelbundenhet.519 Hovsjö kyrka ligger i ett mycket invand-
rartätt område520 och gudstjänsterna präglas av en mer karismatisk inrikt-
ning, men också av en öppenhet gentemot såväl den katolska som den 
ortodoxa traditionen.521 I Pershagens kapell söker man utveckla former 
för gudstjänsten där man framförallt kan möta familjer och barn.522   
 
Även här är det tydligt att det är viktigt att arbeta på en bred basis och 
söka möta pluralismens utmaningar. De olika distrikten har olika karak-
tär och framförallt i S:ta Ragnhilds kyrka erbjuds med regelbundenhet 
ett flertal olika former av gudstjänster som riktar sig till olika personer. 
 
Efterföljande rubrik i församlingsinstruktionen är ”undervisning” och 
stycket inleds med ord från psaltaren 34:9: ”Se och smaka Herrens god-
het.”523 Här beskrivs församlingens undervisning med ord som: ”regel-

                                        
515 Joh. 7:37-38 
516 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2. (STA). 
517 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2. (STA). 
518 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2. (STA). 
519 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2. (STA). 
520 Samtalsintervju: S-T. 4 
521 Intervju: S-T. 13:9 
522 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 3. (STA). 
523 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 4. (STA). 
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bunden verksamhet”, ”kristen tro predikas och förmedlas”, ”mötet, kan-
ske det korta” och ”dela med varandra och sedan skiljas igen”.524 Man ut-
trycker förhoppningen att det man gör skall ”ge näring till var och ens 
trosväxt” och skriver att församlingens grundhållning, när det gäller un-
dervisning, är ”att dela med sig och förlösa”.525 Det som uttrycks i för-
samlingsinstruktionen är i allt väsentligt hur man på bästa sätt skall kun-
na förmedla den kristna tron till människor man möter i olika livssitua-
tioner. Undervisning som ett pågående samtal mellan två parter, vilket 
innehåller ett givande och tagande och som syftar till alla parters växt, 
uttrycks inte lika tydligt. 
 
”Diakoni” kommer som punkt nummer tre. ”Låt det sinnelag råda hos er 
som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade 
inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och tog en tjänares 
gestalt då han blev som en av oss.” Fil. 2:5-7, är den bibeltext som bildar 
överskrift till avsnittet. Här talas om församlingens diakonala grund-
hållning som en angelägenhet för hela församlingen. Med diakoni menar 
man ”handling” som utgår från en kristen människosyn, dvs. att på ett 
konkret sätt stötta och hjälpa människor i utsatta livssituationer.526 För att 
ha möjlighet att kunna göra det på bästa sätt menar man i församlingsin-
struktionen att diakonin har tre huvudfunktioner och att Södertälje-Tveta 
är tvungen att arbeta inom alla tre arbetsfälten:527 
 

- den karitativa diakonin, omsorgens diakoni, som 
hjälper dem som drabbas av sjukdom, utslagning 
och ensamhet. Här ligger tyngdpunkten i det diako-
nala arbetet. Att bistå människor i nöd, utsatthet och 
kris skall alltfort vara diakonins hjärta. 

- den förebyggande diakonin - vill skapa bra miljöer 
och förutsättningar för människor att slippa hamna 

                                        
524 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 4. (STA). 
525 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 4. (STA). 
526 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 4 f. (STA). 
527 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 5. (STA). 
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fel i livet. Det gäller all gruppverksamhet, öp-
pethusarbete, besökstjänst osv. 

- den profetiska och politiska diakonin som vågar 
och vill angripa orättfärdiga system i samhället ge-
nom vilka människor far illa och som protesterar 
mot övergrepp och vill försöka ge en röst åt utsatta 
grupper och enskilda i samhället.528 

 
Som sista avdelning när det gäller församlingens grundläggande uppgift 
presenteras tankarna om ”mission”. Även här börjar avdelningen med ett 
bibelcitat: ”Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom 
att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje 
särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” Ef. 
4:16. ”Befria till tjänst”, är här centrala ord. ”Öppenhet för alla” är andra 
viktiga ord liksom ”att ge träning i att sätta ord på sin tro”. Avdelningen 
om mission handlar annars främst om via vilka olika kanaler man verkar. 
Här nämns exempelvis: Södertälje Kristna Samarbetsråd, Lutherhjälpen, 
Svenska Kyrkans Mission och Svenska Kyrkan i Utlandet. Det talas 
också om vänförsamlingar, ”världsbutiken” i Arken och om viljan att ta 
emot volontärer.529 
 
För att sammanfatta kan sägas att församlingsinstruktionen tecknar en 
bild av en församling som ser som sin uppgift att söka nå alla människor 
med bibelns budskap om räddning. Man ser sig själva ingå i ett samhälle 
som präglas av mångkultur och flera religiösa inriktningar. För att lyckas 
med uppgiften att nå människor i den pluralistiska miljön vill man satsa 
på ett rikt utbud av gudstjänster. Man vill också hitta nischer för de olika 
kyrkornas gudstjänster, där de var för sig kan tilltala en viss målgrupp. 
Undervisningen verkar – enligt församlingsinstruktionen – präglas av ett 
lärande, som primärt går från församling till människor. Församlingens 
diakonala inriktningen är påtaglig och sträcker sig från det handgripliga 

                                        
528 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 5. (STA). 
529 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 5. (STA). 
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till det profetiska. Medan missionsaspekten är mindre klart formulerad 
och främst uttrycks genom samtalspartners i missionsarbetet. 
 
Församlingen gjorde en stor och viktig förändring år 2003 då organisa-
tionen ändrades. I den nya organisationen finns fem avdelningar: S:ta 
Ragnhilds kyrka och Pershagen, Tveta kyrka, den svensk-finska verk-
samheten, församlingsservice samt stab och stöd. Varje avdelning har 
mellan sex och drygt tio medarbetare och leds av en arbetsledare, som i 
sin tur står i kontakt med kyrkoherden.530 Organisationsförändringen för-
anleddes av att kyrkoherden ansåg det omöjligt att fungera som arbetsle-
dare för 60 personer, därav 41 fast anställda. Det påpekas också: ”Den 
ger goda möjligheter till en tydlig ansvars- och arbetsfördelning och un-
derlättar därigenom både uppföljning och decentralisering. Detta är bä-
rande argument för församlingens nuvarande situation.”531 Det främsta 
argumentet för organisationsförändringen var att möjliggöra för kyrko-
herden att arbeta övergripande, istället för med detaljer. Det sägs också 
att ett ytterligare motiv var att decentralisera arbetsledningen. Det går att 
se organisationsförändringen som ett sätt att bredda ledningsfunktionen 
och få fler personer att vara med och ta ett aktivt ansvar för ledningen, 
dvs. man eftersträvar en mångfald i ledningsfunktionen och att arbets-
grupperna stärks. På så sätt menar man troligtvis att man bättre kan ta 
tillvara och svara upp mot den pluralism som finns inom arbetslaget och 
i omgivningen. 
 
Församlingsinstruktionen, tillsammans med intervjuer och övrigt materi-
al ger i visionsdimensionen en uppfattning av församlingens självbild, 
dvs. den bild man gärna delger andra och också ser sig själv utifrån. Den 
bärande komponenten i självbilden tycks i hög utsträckning vara att: Sö-
dertälje-Tveta är en församling som inom sig har stor pluralism, utåt re-
laterar till stor pluralism och också menar sig klara av att hantera denna 
inre och yttre pluralism. Man skulle kunna säga att församlingens kärna 

                                        
530 Underlag för beslut om förändrad organisation. Södertälje-Tveta församling den 5 mars 
2003. Bilaga. (STFA). 
531 Underlag för beslut om förändrad organisation. Södertälje-Tveta församling den 5 mars 
2003. (STFA). 



 
 
 

165

återfinns, inte i specifika teologiska inriktningar, inte i speciella bibel-
texter eller kyrkliga traditioner utan i att man anser sig vara en försam-
ling som söker ge plats åt den som söker plats. 
 

FÖRPLIKTELSEDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
Om visionsdimensionen och förpliktelsedimensionen påverkar varandra 
genom att det man känner sig förpliktigad att göra står i relation till vi-
sionsperspektiven är frågan på vilka sätt det tar sig uttryck i Södertälje-
Tveta församling? Slutsatsen av beskrivningen av visionsdimensionen 
kan uttryckas som att man upplever sig bära en relativt stor öppenhet 
gentemot såväl kulturer som skilda kristna inriktningar. Den upplevda 
öppenheten för pluralism verkar dock inte, hos de olika informanterna, 
vara grundad i samma vision. Hur påverkar detta förpliktelsedimensio-
nen i församlingen? 
 
Troligtvis går inte dessa skiljelinjer genom kyrkorådet. Skillnaderna 
finns istället att söka på andra håll. Utifrån det som har kommit fram i 
intervjuerna verkar kyrkorådet vara relativt homogent i sina uppfattning-
ar om vad som är församlingens förpliktelser och om hur dessa skall 
hanteras på ett adekvat sätt. Det som kommer fram i ett par intervjuer är 
att den företrädare för POSK, som nämnts tidigare och som har sin bak-
grund i ungdomsgruppen i Hovsjö har en annan ingång i arbetet. Det på-
pekas dock att det sällan blir diskussioner i kyrkorådet av mer ideologisk 
karaktär.532 Den enda gång den typen av diskussioner uppstår, säger en 
informant, är när man diskuterar budget och frågan om man skall anslå 
en kollekt till CREDO, eller inte, kommer upp.533 Det kan också före-
komma, enligt en informant, att enskilda ledamöter kan driva vissa frå-
gor starkt. Detta hanteras dock, enligt informanten, av kyrkorådet på så-

                                        
532 Intervju: S-T. 19:1 
533 Intervju: S-T. 21:6 
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dant sätt att det hålls utanför kyrkorådet, dvs. ”…det kommer inte upp på 
kyrkorådets agenda.”534   
 
Om det är så att kyrkorådet i allt väsentligt har en gemensam vision för 
församlingen, dvs. kyrkorådet inte är uppdelat i olika fraktioner som drar 
åt olika håll. Om det är så att denna vision påverkar vad församlingen 
bör göra, hur ser då förpliktelsen ut enligt kyrkorådet? En informant ut-
trycker det: 
 

Glädjen är att så många hittar hit och att kyrkan 
finns tillhands. Samtidigt så är utmaningen att om 
medlemstalet sjunker, vad har vi då för kyrka, vi 
måste kanske hitta andra former för att vara kyrka. 
Ibland kan den interna biten ta för mycket kraft, vi 
ägnar oss för mycket åt oss själva och för lite åt an-
dra. Samtidigt tror jag att vi har ett stort förtro-
endekapital hos folk och att vi måste vårda den 
massmediala bilden, den får inte bli för negativ. Vi 
måste finnas med hela tiden från dop till konfirma-
tion, det är viktigt och det är en stor utmaning att 
förtjäna det förtroendet. Där ligger alla dessa saker 
som bra gudstjänster, predikan osv.535   

 
Informanten ser flera förpliktelser, även om de ligger på olika plan. 
Bland annat menar informanten att man måste finnas med ”från dop till 
konfirmation”. Det informanten menar är troligtvis att man skall vara 
”nära” människor genom hela livet. Det som sker i församlingen skall 
inte vara sådant som vänder sig till en speciell typ av människa vid vissa 
tillfällen. Man skall istället ”följa” personer genom deras liv och ständigt 
finnas tillgängliga, oavsett när i livet en människa tar kontakt med kyr-
kan. Informanten menar också att man i högre utsträckning än nu måste 
vara utåtriktad. Det finns en tendens, i informantens ögon, att kunna bli 
självcentrerad. Man är primärt till för andra, inte för sig själv, menar in-

                                        
534 Intervju: S-T. 21:1 
535 Intervju: S-T. 19:3 
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formanten. Vidare kan man ur citatet förstå att det hos informanten finns 
en viss rädsla för att medlemmar skall lämna församlingen. Om detta 
sker, vilka möjligheter har man då att vara kyrka? Informanten menar att 
kyrkan bör vända sig utåt och på så sätt finnas med i hela människans 
liv. Detta kan förhindra att människor lämnar församlingen. Informanten 
tror dock att förtroendekapitalet är fortsatt stort, men att det ständigt 
måste underhållas. 
 
Ett par frågor av mer principiell natur där kyrkorådet på senare tid har 
sökt att styra församlingen i riktning mot det som uttrycks ovan har 
bland annat rört resan till San Egidio, vilket tidigare berörts i visionsdi-
mensionen. Det har också rört inriktningen av musiken i S:ta Ragnhilds 
kyrka.536 I flera intervjuer framkommer det att det diakonala arbetet är 
svårarbetat. En informant uttrycker det: ”Vi har fullt upp att sopa utanför 
dörren”537 dvs. det finns ingen riktig tid eller kraft att sitta ned och funde-
ra på hur det diakonala arbetet skulle kunna struktureras för att fungera 
på ett bättre sätt. Tid och kraft saknas att arbeta med frågor om vad man 
bör koncentrera sig på. Informanten säger vidare: ” Här tycker jag inte 
att vi tar vårt ansvar, vi sopar framför trappan, men vi gör ingen väg. Vi 
gör helt enkelt ingenting för att ändra felaktiga strukturer.”538 Informan-
ten uttrycker ett visst missnöje med den situation man lever i vad gäller 
det diakonala arbetet, men ser heller ingen annan lösning än att arbeta 
med det som för tillfället är akut, då behoven är så påträngande. En in-
formant från kyrkorådet uttrycker det så: 
 

Det finns en spänning i detta med diakoni. Det sägs 
att vi behöver en utkants diakoni, men det är inte så 
lätt att ordna med detta, hur skall det se ut? En dia-
kon kanske kan ha kontakt aktivt med ca. 25 per-
soner, så vi behöver fler diakoner, men också ett 

                                        
536 Intervju: S-T. 19:1 
537 Intervju: S-T. 18:3 
538 Intervju: S-T. 18:3 
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nytt sätt att tänka kring diakoni. En ny inriktning för 
att få det att fungera.539 

 
Ett svar kyrkorådet gav på dessa funderingar var att ge möjlighet för ar-
betslaget i S:ta Ragnhild att åka till San Egidio, men också att bjuda in 
en representant för San Egidio till Södertälje för att gemensamt se och 
samtala kring hur man kan hitta sätt att lägga upp det diakonala arbetet 
så att det känns relevant och effektivt, men också på ett tydligare sätt 
svarar mot det som står om diakoni i församlingsinstruktionen. Kyrkorå-
det ger uttryck för, mot bakgrund av det som sagts, att det diakonala ar-
betet inte bara är viktigt utan också något som församlingen är förplikti-
gad att utföra på ett sådant sätt att det når utanför församlingskärnan, och 
når människor under hela livsvandringen. Utförandet av den diakonala 
uppgiften står i relation till visionen av att vara en kyrka för de många 
samtidigt som man vill vara tydlig i vad det innebär att vara just kyrka 
och inte någon annan organisation.  
 
Den andra frågan kyrkorådet behandlat och som man själv upplever har 
karaktär av ett vägval, det är musiken i kyrkan.540 Frågan handlar egent-
ligen om var församlingen bör lägga sina ekonomiska och personella re-
surser avseende musikutbudet. Bakgrunden är att under många år har en 
av kyrkomusikerna bl.a. arbetat med att några gånger per år sätta upp 
stora konserter i S:ta Ragnhilds kyrka. Konserterna har varit mycket väl-
besökta och omtyckta av många Södertäljebor. Någon informant har på-
pekat att detta har gjorts på bekostnad av att annat arbete har blivit li-
dande, däribland gudstjänsterna. Intresset har helt enkelt inte räckt till 
för dessa.541 En annan informant har uttryckt det som att musiklivet är 
”otänkt”, samt att man inte borde jobba tillsammans med kulturnämnden 
utan med socialförvaltningen.542 Medan en annan informant försvarar 
konserterna och säger att: ”Det var musik vid gudstjänsterna också...Men 

                                        
539 Intervju: S-T. 19:6 
540 Intervju: S-T. 19:1 
541 Intervju: S-T. 14:11 
542 Samtalsintervju: S-T. 2 
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det är de stora verken som håller dem (körsångarna) kvar.”543 Utan att 
här ta ställning i vad som är ”rätt” eller ”fel” i frågan, kan jag konstatera 
att kyrkorådet har valt vad man tycker skall vara församlingens väg i 
framtiden. Detta är vad en informant ur kyrkorådet kallar en ”vad-fråga”. 
Vad bör församlingen göra!? ”Vad vill vi med kyrkomusiken”544 säger 
informanten. Informanten efterlyser också fler diskussioner i allmänhet i 
kyrkorådet av typen ”vad”. Svaret kyrkorådet har gett på denna ”vad-
fråga” är att förändra musikertjänsterna så att man bl.a. fick ut fler tim-
mar,545 man omprioriterade och nyanställde. En konsekvens blev att det 
inte längre gavs utrymme för konserterna, istället vill man prioritera 
gudstjänsten och det övriga musikaliska arbetet.546 Tanken från kyrkorå-
dets sida måste nog ses i relation till det som sagts i visionsdimensionen 
om hur man tänker sig församlingens identitet. Man måste bygga upp 
och vidmakthålla en relation till samhälle, människor och kultur, samti-
digt som man vill bygga upp en kärna. Man menar sig också ha ett stort 
diakonalt åtagande vilket sträcks ut mot de många som, av olika anled-
ningar och på olika sätt, behöver hjälp. Man kan uttrycka det som att 
kyrkorådet ser församlingen som en folkkyrka, med kärna i ”klassisk” 
kristendom och ett stort diakonalt ansvar. I sitt arbete har kyrkorådet 
tyckt att ovanstående förändringar i musikarbetet, varit tvungna att 
genomföras. Det uttrycks inte explicit av några informanter, men på 
många sätt tycks denna förändring också stämma överens med vad man 
har uttryckt i visionsdimensionen. Vilket till viss del bekräftas av en in-
formant som säger: 
 

…vi vågar inte säga att nu struntar vi i allt annat och 
bara jobbar med gudstjänsten under lång tid. Vi 
borde jobba med gudstjänsten, det är det som är det 
viktigaste vi har. Men nu är vi i alla fall på väg 
någonstans. Vi vågar lite mer nu också. Det är bl.a. 

                                        
543 Intervju: S-T. 16:9 
544 Intervju: S-T. 19:1 
545 Intervju: S-T. 20:6 
546 Intervju: S-T. 20:6 
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mer musik i gudstjänsten nu, det gör också att fler 
och fler söker sig hit.547 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att kyrkorådet verkar vara relativt sam-
synt om vad församlingen bör göra. Vad detta ”görande” innebär blir, 
som visats ovan, bl.a. tydligt i de två frågor, som flera informanter pekat 
på som centrala. Det innebär att man söker hitta ett sätt att förhålla sig 
till sin identitet och sin omgivning som ger utrymme för ett stort utåtrik-
tad diakonalt arbete, men också med tonvikt på gudstjänsten. 
 

Huvudgudstjänsten 
 
Församlingen har, som tidigare sagts, fyra olika gudstjänstlokaler: S:ta 
Ragnhilds kyrka, Hovsjö kyrka, Pershagens kapell samt Tveta kyrka. 
Gudstjänsterna har alla olika karaktär. I visitationsstämman år 2002 
skriver prosten: 
 

Den förmodligen unika samverkan med skolan i 
Hovsjö, ansträngningarna i Pershagen att göra 
kapellet till stadsdelens kyrkorum, Tveta kyrkas 
karaktär av ”pilgrimskyrka” - så oerhört mycket mer 
positivt uttryckt än ”förrättningskyrka”- , S:ta Ragn-
hilds kyrkas respektingivande trogenhet att söndag 
efter söndag samla till gudstjänst och ändå, vardag-
arna igenom, låta människor strömma igenom hel-
gedomen, är något av vad som kännetecknar 
Södertälje-Tveta.548 

 
Detta ligger i linje med vad kyrkorådet vill med gudstjänsterna och de 
olika gudstjänstlokalerna, enligt församlingsinstruktionen: 
 

                                        
547 Intervju: S-T. 14:1 
548 Visitationsstämma i Södertälje-Tveta församling, den 9.6 2002. (STA). 
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Gudstjänsten är hjärtat och samlingspunkten för all 
verksamhet. Målet är att alla som vill fira gudstjänst 
skall ha en möjlighet att vara delaktiga. Därför skall 
församlingen präglas av ett rikt och dagligt guds-
tjänstliv. De fyra kyrkorna karakteriseras av sin 
egen profil. S:ta Ragnhilds kyrkas gudstjänstliv 
präglas av mångfald och öppenhet. Med sin plats i 
stadens centrum skall den vara öppen minst åtta 
timmar varje dag. Här ges möjlighet för enskild an-
dakt och meditation. Offentlig gudstjänst firas varje 
dag. På vardagar tidebön, mässa, musikandakt eller 
särskild andakt för barn. Lördagar ägnas till kyrk-
liga handlingar. Högmässa alt. familjemässa firas 
varje söndag. I S:ta Ragnhilds kyrka kan dessutom 
lovsångsgudstjänster, musikgudstjänster, förböns-
gudstjänster, temagudstjänster m.m. utvecklas… 
Medeltida Tveta kyrka ligger med landsbygd runt 
omkring och staden inom synhåll. Kyrkan är av tra-
dition en ”pilgrimskyrka”. Hit kommer man för 
kyrkliga handlingar, fira gudstjänst vid de stora hög-
tiderna eller musikgudstjänster. Högmässa firas 
minst en gång i månaden…I Hovsjö kyrka byggs 
den lokala och samtidigt världsvida församlingen. 
Med familjemässa som grund firas gudstjänst alla 
söndagar utom den första i månaden. Den ekumen-
iska gemenskapen och den unga gudstjänstfirande 
församlingen uppmuntras och stärks. Under som-
marlovet firas inte gudstjänst i Hovsjö kyrka…I 
Pershagens kapell utvecklas nya former för guds-
tjänstlivet. Barnens och familjernas gudstjänst-
firande sätts i centrum.549 

 
Det prosten beskriver och församlingsinstruktionen fastslår handlar om 
de mångas möjlighet att delta. Kyrkorådet vill främja många olika for-
mer för gudstjänst för att på så sätt öppna möjligheter för människor med 

                                        
549 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 2 f. (STA). 
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olika intressen och preferenser att finna en gudstjänstmiljö som de tillta-
las av. Av fyra gudstjänstlokaler är det två som i intervjuerna genomgå-
ende blir föremål för kommentarer: den ena är församlingens huvudkyr-
ka, S:ta Ragnhild, den andra är kyrkan i Hovsjö. De övriga två guds-
tjänstlokalerna, Tveta och Pershagen, nämns inte på samma sätt.  
 
Om ett uttalat mål är att fira gudstjänster som tilltalar olika typer av 
människor, hur tycker man då att gudstjänsterna uppfyller detta? När 
kyrkoherden skall beskriva hur det ser ut i S:ta Ragnhilds kyrka säger 
hon: ”Jag vet ingen typ av människa som inte söndagens gudstjänst pas-
sar, möjligen barnen, där är vi inte ännu. Det måste vi jobba på, att de 
skall vilja komma och att det skall fungera”.550 Hon säger också, på frå-
gan om vilken typ av människa deras huvudgudstjänst vänder sig till: ” 
Det finns ingen typ. Ordningen är fast och den har ingen preferens för 
någon speciell typ. Men rummet har betydelse och det verkar passa både 
damen med päls och de utslagna”.551 Hon pekar ut barnen som den egent-
ligen enda grupp vilka gudstjänstformen inte direkt vänder sig till och 
kommenterar också att den gudstjänstordning församlingen använder är 
”fast”. Vad hon menar med det är troligen att enskilda präster eller andra 
som är inblandade i gudstjänsternas planering inte har möjlighet att pla-
nera och fira gudstjänst efter ”eget huvud”. Hon säger bl.a. ”Det skall 
vara lika varje gång, inget 'plott' med gudstjänstordningar. Vi är många 
olika präster, men alla gör lika”.552 I S:ta Ragnhilds kyrka används en 
och samma agenda varje söndag. Agendan menar kyrkoherden är utfor-
mad på ett sådant sätt att olika människor kan tilltalas av den och finna 
sig till rätta i den. Hon exemplifierar också genom att säga att det rent 
konkret finns olika klart urskiljbara typer av människor i den gudstjänst-
firande församlingen. 
 
Synen på gudstjänstordningen skall nog också ses mot bakgrund av den 
ordning som tidigare funnits, vilken varit relativt ”konservativ”. Ett ut-
tryck för den förändring som har skett ger kyrkoherden när hon säger: 

                                        
550 Intervju: S-T. 14:2 
551 Intervju: S-T. 14:2 
552 Intervju: S-T. 20:9 
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”Det har varit en lång process med stor delaktighet…Då var prästerna 
och kyrkvärdarna med. Vi har också backat till den apostoliska trosbe-
kännelsen, från Nicenum. Vi har också nya Fader vår, det gick bra.”553 
Möjligtvis kan man tolka kyrkoherdens uttalanden om att gudstjänstord-
ningen borde tilltala ”alla” mot denna bakgrund, där församlingen lagt 
ned stort arbete på att göra en genomarbetad gudstjänstordning. Kyrko-
herdens uppfattning stöds också av en annan informant, som menar att 
det är en väldigt blandad typ av människor i söndagens gudstjänst.554 
Samma informant menar på ett annat ställe i intervjun att:  
 

Det är inte så många i ens egen ålder som går i 
kyrkan. Kyrkan vill gärna rikta in sig på de som är 
30-40 år gamla, men då ser livet ut på ett sätt som 
gör att det oftast är svårt att gå i kyrkan. Och så är 
det så att om inte ens vi som är anställda trivs och 
känner oss hemma, då kan vi inte få andra att känna 
sig hemma heller.555 

 
En annan informant säger: 
 

Det är en traditionell högmässa så den vänder sig till 
de gamla troende som suttit där länge. Jag tror att 
den är svår att tillägna sig för de yngre grupperna av 
människor. Jag tror att vårt symbolspråk är svårt för 
många att ta till sig. Det finns vissa unga eller 'udda' 
i kyrkan och de har ju fräscha ögon att se med. De 
är ofta lite undrande över det som sker.556 

 
Medan ytterligare en informant uttrycker det så här när han svarar på 
frågan om vilka människor informanten upplever att gudstjänsten vänder 
sig till: 

                                        
553 Intervju: S-T. 20:9 
554 Intervju: S-T. 14:15 
555 Intervju: S-T. 14:14 
556 Intervju: S-T. 15:14 
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Äldre tanter och en och annan farbror, men jag är 
rädd för framtiden, det finns inga yngre. Då löser 
man det genom att lägga ex. dop i gudstjänsten, då 
kommer de dit, men inte för att de ville fira guds-
tjänst. De ville ha ett dop, men fick en gudstjänst på 
köpet. Det är klart det finns också en grupp konfir-
mander i kyrkan ibland, men jag är säker på att de är 
fundersamma på vad de gör där. Man talar över 
deras huvuden.557  

 
Ett svar med samma inriktning, ger en annan informant: 
 

Den vänder sig till de äldre. Det finns en seghet och 
tröghet som är helt otrolig. Det är synd att det är så, 
men det passar äldre bäst. Predikans adress kan 
dock vara lite olika. Men helt klart de äldre, men det 
skulle de aldrig hålla med om, de som leder 
gudstjänsten.558 

 
Det finns alltså en blandad bild bland informanterna av vilka människor 
som den söndagliga gudstjänsten vänder sig till. Skall man tro den senas-
te informanten återfinner man dem som upplever att gudstjänsten är för 
”alla” bland dem som leder gudstjänsten. Förklaringen till det kanske 
kan sökas i det faktum att när man senast arbetade igenom gudstjänst-
ordningen var det, enligt kyrkoherden, ett samarbete mellan präster och 
kyrkvärdar,559 dvs. de personer som informanten ovan, med all sannolik-
het, syftar på som de som leder gudstjänsterna. Ett par informanter har i 
intervjuerna talat om vikten av att fortsätta att arbeta med den söndagliga 
gudstjänstens utveckling för att få den till en gudstjänst som på ett annat 
sätt vänder sig till ”alla”. En av informanterna berättar om att kyrkoher-
de Fredrik Modéus från Helgeandskyrka i Lund besökt Södertälje-Tveta 

                                        
557 Intervju: S-T. 16:14 
558 Intervju: S-T. 18:14 
559 Intervju: S-T. 20:9 
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och att arbetslaget i S:ta Ragnhild blev mycket inspirerade att jobba vi-
dare med gudstjänstutveckling enligt de linjer han presenterade.560 Enligt 
anteckningar som en av informanterna i S:ta Ragnhilds arbetslag gjorde 
vid Fredrik Modéus besök är arbetet centrerat kring fem punkter: 1. Bör-
ja med dem som redan finns där. 2. Utveckla en församlingsmodell som 
är utvecklad ur gudstjänsten. Det skall vara en miljö för tillväxt och 
mognad. 3. Vägval: att arbeta med gudstjänstens form, eller med delak-
tighet. I denna punkt argumenterar Modéus för delaktighet som den bätt-
re vägen. 4. Några få gör allt! Det är bättre att många gör lite. 5. Det är 
viktigt med såväl struktur som antistruktur i gudstjänsten - släpp den ste-
la högtidligheten!561 Detta var kontentan av hur en informant upplevde 
Fredrik Modéus presentation. Tankarna upplevdes som spännande att 
arbeta vidare med i den egna kyrkan. En informant från arbetslaget i S:ta 
Ragnhild säger: ”De präster som ingår i S:ta Ragnhilds arbetslag har 
ganska lika uppfattningar…Men vi har också ganska många präster som 
firar mässa i S:ta Ragnhild utan att tillhöra arbetslaget.”562 Informanten 
menar troligtvis att, även om arbetslaget som primärt har sin tjänstgöring 
förlagd dit skulle vilja arbeta med detta, är det inte självklart enkelt att 
genomföra då det med regelbundenhet finns andra präster som firar 
gudstjänst där och att de inte nödvändigtvis vill gå in i förändringar. 
 
Gudstjänsten i Hovsjö har en annan karaktär än gudstjänsten i S:ta 
Ragnhilds kyrka. Informanter menar också att det inte bara skiljer i for-
men utan också i innehåll och även till vilka man vänder sig. En infor-
mant säger t.ex. ”Någon har sagt att det är för högkyrkligt i Hovsjö, då 
har jag sagt att det kanske finns någon annanstans för dig att gå i stan, 
det finns ju många olika kyrkor.”563 Samma informant säger också på ett 
annat ställe i intervjun: ”Jag tror inte att en församling kan vara till för 
alla, det går inte. Det betyder inte att inte alla får komma, men vi kan 
inte ge alla allt. Vill man ha något annat då får man gå någon annan-

                                        
560 Intervju: S-T. 14:22. Fredrik Modéus har senare utvecklat sina tankar i boken: Mod att 
vara kyrka - Om församlingsbygge och kyrkans identitet. 
561 Anteckningar från en informant vid Fredrik Modéus besök i församlingen. (NB). 
562 Intervju: S-T. 14:1 
563 Intervju: S-T. 13:9 
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stans.”564 Informanten är klar över att gudstjänsten i Hovsjö kyrka inte 
självklart passar alla människor. Informanten ser heller ingen anledning 
att försöka förändra detta, då det i staden finns en mängd olika kyrkor att 
gå till som kan passa bättre. Informanten ser heller inga egentliga möj-
ligheter för en och samma församling att kunna tillgodose alla olika in-
tresseinriktningar. 
 
Vad är då det speciella man vill ge i Hovsjö kyrka, vad är det man menar 
att en kyrka bör ge? En informant svarar:  
 

Många har en bild av kristen tro, de blev vaccin-
erade redan vid konfirmationen och de söker sig ej 
hit. Ju äldre man är ju svårare är det att byta åsikt. 
Vissa sådana människor har kommit till Hovsjö och 
tyckt att det varit så fint, men tydligen inte så fint att 
man har velat komma tillbaks. Men hela tiden är det 
nya som kommer med och andra som försvinner, 
flyttar eller något. Det är säkert en kedja av saker 
som gör att vissa kommer med…Det går inte att 
vara för öppen och utslätad för att vara inbjudande, 
man måste ge något med substans.565  

 
Man vill ge någonting med substans, säger informanten. Med det menar 
informanten uppenbarligen att någonting saknas i många kyrkor. Genom 
att gå och konfirmationsläsa i andra kyrkor, har många blivit ”vaccine-
rade” mot den kristna tron, säger informanten exempelvis. Informanten 
vill inte att så skall bli fallet i Hovsjö kyrka och därför ger man något 
med substans. Vad informanten menar med substans är, vilket framgår 
på ett flertal ställen i intervjun, att människor skall kunna uppleva ”Jesus 
som sin frälsare”.566 Man skall rustas för ett liv som bekännande kris-
ten.567 Det skall finnas en gemenskap, med den personliga omvändelsen 

                                        
564 Intervju: S-T. 13:14 
565 Intervju: S-T. 13:15 
566 Intervju: S-T. 13:9 
567 Intervju: S-T. 13:9 



 
 
 

177

som bas.568 Redskapet för att nå dit med gudstjänsten är en fokusering på 
Jesus och omvändelsen,569 inom en ram av en något utbyggd familjemäs-
sa.570 Andra viktiga delar är delaktighet från framförallt ungdomar,571 och 
inriktning på musik.572 Grundtanken i gudstjänstbygget kan nog uttryckas 
i nedanstående citat: 
 

Musikaliskt är det en stor bredd. Det ortodoxa, ka-
tolska, pingst och nybygget är alla med och är rep-
resenterade. Gemenskap, närhet, glädje är sådant 
som finns i Hovsjö och som många söker. Vi har 
samlat allt i högmässan, inte spritt ut det på olika 
dagar och saker. Alla skall kunna känna att det är 
någonting för mig. Predikan är väl förberedd, det 
finns psalmer från hela den kristna sångskatten, allt 
från gregorianskt till bibelvisor. Det är alltid elbas, 
gitarr och congas med i gudstjänsten.573 

 
När andra informanter talat om Hovsjö och dess gudstjänst finns det oli-
ka uppfattningar om det som sker. En informant säger: ”Vi har olika 
gudstjänster i de olika kyrkorna. Ex. Hovsjö…Jag tycker ibland att de är 
lite inskränkta, det är bra med principer, men de måste frångås ibland.”574 
En annan informant säger att ungdomsarbetet i Hovsjö, som är grunden 
för gudstjänsten, ”…är på väg mot pingst, bedrövligt”.575 Medan kyrko-
herden säger: ”…visst är det ett dike, men om man ser på frukten så ser 
jag allt gott som kommer ut av det”.576 Informanterna verkar generellt 
mena att gudstjänsten i Hovsjö distrikt sticker ut genom sin profilering. 
                                        
568 Intervju: S-T. 13:9 
569 Intervju: S-T. 13:9 
570 Förändringarna består av: Ett ortodoxt Kyrie, ett gammalkyrkligt Introitus samt att man 
använder två textläsningar. En av dessa två textläsningar är alltid på arabiska. Samtalsin-
tervju: S-T. 3 
571 Intervju: S-T. 13:9 
572 Samtalsintervju: S-T. 3 
573 Intervju: S-T. 13:9 
574 Intervju: S-T. 14:18 
575 Samtalsintervju: S-T. 2 
576 Intervju: S-T. 20:9 
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Det verkar inte finnas lika generella åsikter om konsekvenserna av guds-
tjänsten. Några ser det goda i den stora gudstjänstfirande och unga för-
samlingen, andra ser istället en sluten grupp som konstitueras av en kon-
servativ teologi. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det man skriver i sin församlings-
instruktion om att de fyra kyrkorna skall präglas av var sin profil, på 
många sätt stämmer. Det verkar dock finnas olika uppfattningar bland 
informanterna om i vilken utsträckning de enskilda gudstjänsterna, trots 
olika inriktning, förmår att vända sig till ”alla”.  
 

Arken/Öppna kyrkan 
 
Som redan tidigare visats anslås i församlingsinstruktionens början tonen 
av hur församlingen reflekterar kring sin identitet och vad man bör göra 
utifrån denna. En del uttrycks i församlingsinstruktionen som att: ”Alla 
som vill får vara delaktiga.”577 Det uttrycks också som att församlingen 
har ett ”ansvar att vårda de många- och samtidigt i sin kärna vara tyd-
lig.” 578 Vidare skall man levandegöra församlingens diakonala ansvar.579 
Några av uttrycken för vad man anser bör göras blir tydliga i arbetet i 
Arken och Öppna kyrkan. När kyrkoherden skall beskriva den Gudsbild 
som hon menar synliggörs i Arken och i Öppna kyrkan, säger hon: 
 

Jag vet inte, men jag skulle vilja att det är: 'Som när 
ett barn kommer hem om kvällen och möts av en 
vänlig famn'. Gud skall i arbetet presenteras som 
den som ser människor både som illa medfarna och 
som oändligt värdefulla. Jag skulle vilja att vi fick 
vara ett uttryck för Guds famn och nåd. Vi skall inte 

                                        
577 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
578 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
579 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 1. (STA). 
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skicka bort folk även om de är jobbiga, vi måste 
försöka att ta hand om dem.580 

 
Detta citat från intervjun med kyrkoherden kan på många sätt stå som 
överskrift hos de flesta informanter som talat om Arken och Öppna kyr-
kan. En relativt samstämmig uppfattning bland informanterna verkar 
vara att det arbete som bedrivs har en karaktär av att vara en utsträckt 
hand till de människor som av olika anledningar behöver hjälp, gemen-
skap eller helt enkelt någonstans att vara. Detta stämmer väl med det 
man skriver om diakoni i församlingsinstruktionen: 
 

Diakoni är handling, att konkret visa/spegla Guds 
omsorg om människorna. Den utgår från den 
gudstjänstfirande församlingen och bygger på den 
kristna människosynen som syftar till att stötta och 
vägleda människor i särskilt utsatta livssitua-
tioner…. Församlingen har till uppgift att ge förut-
sättningar för möten där livsviktiga samtal kan ut-
vecklas och var och en känner att de har en plats.581 

 
Såväl Arken som Öppna kyrkan är mötesplatser som inte kräver något 
av besökaren, den som kommer dit kommer på sina villkor. Bevekelse-
grunden för att arbeta på detta sätt är, enligt församlingsinstruktionen, att 
man genom det vill ge uttryck för en kristen människosyn och för Guds 
omsorg om alla. I intervjuerna görs denna uppfattning synligt vid ett 
flertal tillfällen. Ett exempel är när en informant säger: ”Vi är alla ska-
pade till Guds avbild, alla är det. Det är så många som far illa idag. Vårt 
värde består inte i det som vi gör och presterar, utan är givet i skapelsen. 
Gud är full av nåd och det finns hopp.”582 Ett annat exempel är när en 
annan informant säger: ”Det är vårt sätt att ta hand om de människor 
som varje dag behöver någon att tala med.”583 En tredje informant säger: 

                                        
580 Intervju: S-T. 20:62 
581 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling, s. 4 f. (STA). 
582 Intervju: S-T. 17:70 
583 Intervju: S-T. 18:62 
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”Den vill ge uttryck för en Gud som är öppen, en mottagande Gud.”584 
Det finns också informanter som uttrycker vissa tveksamheter, hos sig 
själva eller som de tycker sig se hos andra. Kyrkoherden säger till exem-
pel på frågan om hon tycker att arbetet i Arken och i Öppna kyrkan är 
ifrågasatt eller stöttat av kyrkorådet: ”Kanske att man vill att Arken skall 
ha en tydligare profil.”585 Hon avslutar dock med att säga att hon upple-
ver att arbetet är prioriterat av kyrkorådet.586 Ytterligare en annan infor-
mant säger om arbetet: ”Det ligger mer på det diffusa diakonala pla-
net.”587  
 
Enligt flertalet informanter är det sätt församlingen arbetar på i Arken 
och i Öppna kyrkan också ett rimligt sätt att arbeta på för att vara trogna 
den diakonala grundhållningen. Det vill säga man menar att en del av det 
man bör göra är att bereda möjlighet och plats för människor till samtal, 
möten och hjälp utan att det finns några förbehåll från församlingens 
sida. Sådana förbehåll kan vara mer eller mindre uttalade eller tydliga, 
men det skulle kunna uttryckas som att man utför detta diakonala och 
öppna arbete med den bakomliggande viljan och förhoppningen att det 
kommer att ”betala sig” genom att de människor vilka man mött, med ti-
den, kommer att bli församlingsaktiva på ett tydligare sätt. Några infor-
manter visar dock på att frågan inte är helt självklar. Kyrkoherden funde-
rar, vilket tidigare sagts, om kyrkorådet möjligen skulle vilja se att Ar-
ken har en tydligare profil. En tydligare profil skall troligen uttydas som 
en tydligare kristen profil, vad detta innebär framgår inte av kyrkoher-
dens uttalande. Med all sannolikhet kan man anta att det i alla fall inne-
bär att det man gör, på något väsentligt sätt, måste skilja sig från det 
andra aktörer i samhället gör. Detta bekräftas till viss del av en infor-
mant från kyrkorådet när han säger: ”Vi måste göra något annars kom-
mer vi att ifrågasättas om vi verkligen är en kyrka. Församlingen måste 
bli mer av en bekännelsekyrka för att tas på allvar och inte tappa med-

                                        
584 Intervju: S-T. 15:70 
585 Intervju: S-T. 20:62 
586 Intervju: S-T. 20:62 
587 Intervju: S-T. 13:62 
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lemmar.”588 Samtidigt säger en annan informant från kyrkorådet att frå-
gor rörande vilken bild av Gud som församlingen ger aldrig diskuteras i 
kyrkorådet.589 Kanske är det så att profilen på arbetet i Arken och i Öpp-
na kyrkan inte har diskuterats i kyrkorådet, men att enskilda ledamöter 
utanför sammanträden samtalar om detta och delger andra sin uppfatt-
ning. Det kan möjligtvis också vara en projektion från kyrkoherdens sida 
att lägga den egna tveksamheten på kyrkorådet. En informant säger bl.a. 
att kyrkoherden har drivit idén om att: ”Jesus borde förtydligas i försam-
lingen”.590 Kyrkoherden själv påtalar gång på gång i intervjun att det 
finns stora värden i det öppna och icke förpliktande arbete som görs i 
Arken och i Öppna kyrkan.  
 
De skillnader i uppfattningar angående Arken och Öppna kyrkan som 
kommer fram genom intervjuerna verkar inte vara djupgående, det ver-
kar snarast vara av gradskillnad än av artskillnad. Det skillnader som 
framträder kan sammanfattas i några punkter. Först är det de informanter 
som tycker att allting är bra som det är. Sedan finns det informanter som 
upplever att man skulle kunna utveckla arbetet, framförallt det arbete 
som görs i Arken. Det finns de som ser positivt på arbetet men som sam-
tidigt gärna skulle vilja ha en starkare kristen profil. Slutligen finns det 
de som ifrågasätter ”stökigheten” i Öppna kyrkan.  
 
De informanter som vill utveckla arbetet mer återfinns framförallt bland 
dem som konkret är involverade i arbetet i S:ta Ragnhilds arbetslag. En 
av dem säger så här: 
 

Visionen som alla i S:ta Ragnhild delar är att kyrkan 
skall vara öppen så mycket som möjligt. Den skall 
vara bemannad. När man kommer in så skall man 
möta levande människor. För att klara det så har vi 
olika människor i kyrkan: vaktmästare, präster, dia-
kon, frivilliga, sådana som arbetstränar osv. Det är 

                                        
588 Intervju: S-T. 21:4 
589 Intervju: S-T. 19:7 
590 Intervju: S-T. 19:7 
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viktigt att det finns möjlighet för den som kommer 
in i kyrkan att tala med någon, om man vill tala med 
någon, men det är alltid besökaren som anger tonen. 
Det är väldigt blandade typer av människor som 
kommer in i kyrkan: vissa vill bara tända ett ljus, 
andra är socialt utslagna, där finns så kallade 
”vanliga människor” och det finns en hel del som 
faller mellan olika stolar i samhällets skyddsnät. 
Många som kommer är psykiskt sköra människor 
som söker sig till kyrkan. Visionen är att kyrkan 
skall vara öppen för alla typer av människor och att 
det skall finnas ett aktivt gudstjänstliv i kyrkan.591  

 
Informanten berättar om sin vision om hur arbetet skulle kunna se ut. In-
formanten fortsätter sedan med att berätta om studiebesöket i San Egidio 
och på vad sett arbetet där kan vidareutveckla arbetet i S:ta Ragnhilds 
kyrka.592 Samma informant säger också: ”Arken skulle man kunna göra 
mycket mer utav. Vi diskuterar hur vi skulle kunna använda den bättre, 
men det är samtidigt känsligt eftersom det innebär att det kanske inte 
skulle kunna vara lika många anställda i köket.”593 Tankar kring ett ut-
byggt användande av Arken syns också i vissa skrivelser. I en sådan 
skrivelse står det att om Arken bytte lokal skulle stora utrymmen frigö-
ras för bl.a. barn och ungdomsarbetet. Även i denna skrivelse diskuteras 
det om kökets roll i Arken och svårigheterna kring det.594 Utnyttjande-
graden av Arken under framförallt kvällar och helger, är inget som har 
börjat diskuteras först nu. Redan i en skrivelse från år 2000 förs det fram 
tankar om detta.595 Kyrkoherden försvarar Arkens nuvarande funktion 
och säger: ”Det har också funnits förslag på att Arken skall byta lokaler 
för att ge plats till exempelvis ungdomar. Men då finns det ingen Arken 

                                        
591 Intervju: S-T. 17:62 
592 Intervju: S-T. 17:62 
593 Intervju: S-T. 17:62 
594 Mail från Janne Manni till Birgitta Kempel angående lokaler i S:ta Ragnhild. 040606. 
(STFA). 
595 Arken - vilka utvecklingsmöjligheter finns. Ronald Henriksson. 00-01-26. (NB). 
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mer och jag har försökt att stå emot detta.”596 Sammanfattningsvis kan 
sägas att Arken har en lång historia i församlingen, det finns många som 
på olika sätt och av olika anledningar vill tänka nytt eller tänka vidare 
för att utveckla det arbete som sker där. Detta låter sig inte självklart gö-
ras då det finns en personalkategori anställda, framförallt i köket på Ar-
ken, som inte gärna ser att man tar bort något av det som nu sker för att 
kunna bygga något annorlunda. När det gäller Arkens kök har även häl-
sovårdsmyndigheten krav vilka man måste följa. 
 
En starkare profil på arbetet är ingenting som någon informant propa-
gerar kraftfullt för i intervjuerna, det kommer snarare fram i bisatser. Ut-
talandena måste tolkas genom att ställas i relation till vad informanterna 
säger om annat arbete och vilken vision man har av det arbete försam-
lingen gör. Troligtvis finns det ingen stor opinion mot det ”kravlösa” ar-
betet som görs i Arken och genom Öppna kyrkan. Snarare kanske det 
går att uttrycka som ett försiktigt kritiskt ”tyckande”, men hur arbetet 
sedan utförs det lämnas till dem som faktiskt arbetar med det. 
 
Flera informanter har talat om ”stökigheten” i Öppna kyrkan. Det man 
då talar om är de svårigheter personalen har ställts inför när personer har 
kommit dit som man annars oftast inte ser i kyrkan. En informant säger:  
 

Problem som vi inte har varit beredda på har varit 
de psykiskt sjuka. De har blivit synnerligen 
påfrestande för oss som inte är vana att hantera 
detta. Aspbergerssyndrom höll på att knäcka oss. 
Det har också varit ett problem för kyrkorådet när 
de ser att det är slitigt för personalen.597  

 
Dessa och liknande frågor har man försökt avhjälpa genom mer perso-
nal. En informant säger att det inte alltid har fungerat med dubbel be-
manning pga. ekonomiska eller praktiska orsaker.598 Församlingen har 

                                        
596 Intervju: S-T. 20:62 
597 Intervju: S-T. 15:62 
598 Intervju: S-T. 15:64 
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också ordnat att de som arbetar i S:ta Ragnhild får möjlighet till hand-
ledning genom S:t Lukas.599 ”Stökigheten” talar flera informanter om 
från såväl kyrkorådets som personalens sida. De är dock alla av den upp-
fattningen att arbetet som utförs är bra och förenligt med församlingens 
uppgift. En informant ser problem med ”stökigheten” på ett annat sätt än 
de övriga informanterna. Informanten säger: 
 

Det kan bli problem ibland, Arken kan ha svårt att 
hantera både den lilla tanten och de som är påtända. 
I kyrkan vet jag inte om det blir otydligt, det känns 
bara som att det är på lite fel plats. Vi har inte 
samma vana som till exempel San Egidio. Jag mis-
stänker dock att detta byggs ut och blir ändå större, 
men det är hårt mot den vanliga gudstjänst-
besökaren. Det är en godhet som blir en dumhet. Att 
det blir fel i kyrkan, det har jag inte uttryckt så ofta 
tidigare. Problemen skulle helt klart vara enklare att 
hantera på en annan plats.600 

 
Informanten ser problem med Öppna kyrkan genom att möjligheten till 
andakt för den ”vanliga” människan har minskat genom det nuvarande 
arbetet. Informanten menar att det skulle vara bättre att förlägga det ar-
bete som nu finns i Öppna kyrkan till Arken för att därigenom kunna få 
tillbaks stämningen av ett heligt rum i kyrkan.601 Men informanten säger 
att detta inte är någonting informanten ofta har propagerat för eller dri-
vit. Informanten får också indirekt medhåll från en informant ur kyrko-
rådet, som säger: ”det har också varit bra att Arken har legat lite avsides, 
eftersom det kan bli lite stökigt där.”602 Informanten ser med andra ord 
poänger med att inte ha det som mest stökigt där många människor söker 
stillhet och frid. Sammanfattningsvis kan sägas att den första informan-
ten, till viss del även den andra, menar att man såväl bör arbeta med det 

                                        
599 Intervju: S-T. 15:62 
600 Intervju: S-T. 18:70 
601 Kompletterande samtalsintervju: 5 
602 Intervju: S-T. 21:62 



 
 
 

185

diakonala uppdraget som med kyrkan som ett rum för det heliga. I sin 
nuvarande form tar det diakonala uppdraget överhanden över kyrkan 
som heligt rum. Församlingen bör arbeta med båda sakerna, men som 
det ser ut nu, upplever informanten, att det ena görs på bekostnad av det 
andra.  
 

BEHOVSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
I intervjuerna kommer det vid ett flertal tillfällen fram att informanter 
upplever att behoven är mycket stora. Vad informanterna då främst syf-
tar på är de olika sociala behov som finns i församlingens omgivning. 
Det kan exempelvis uttryckas som när en informant svarar på frågan om 
vilka utmaningar denne ser: ”Att få vara ett ljus och ett salt i denna av-
kristnade del av världen. Vi har ett enormt armod här: utslagna, hemlösa, 
psykiskt sköra.”603 Medan andra informanter framförallt talar om andra 
behov som är mer relaterade till omvändelse och tro än till de sociala 
behov som finns i samhället.604 Ytterligare andra informanter talar istället 
om de behov som församlingen har för att inte förlora medlemmar och 
på så sätt bli en mer marginaliserad kyrka.605 Det är svårt att renodla de 
olika åsikterna hos informanterna, på många sätt går de i varandra, det 
går att se att olika informanter trycker på, eller lägger tonvikten vid olika 
saker vad gäller behoven i och utanför församlingen. Vad är det då man 
prioriterar av alla de olika behov som finns? När informanter från kyrko-
rådet svarar på frågan om vilka prioriterade områden som finns svarar 
man relativt samstämmigt. En informant säger: 
 

                                        
603 Intervju: S-T. 18:3 
604 Se t.ex. Intervju: S-T. 13 
605 Se t.ex. Intervju: S-T. 19 
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Öppenheten kostar pengar, ansträngningar och jobb. 
Kyrkomusiken är ett annat prioriterat område. Barn 
och ungdom är ett prioriterat område.606 

 
Informanten fortsätter 

 

Budgeten för församlingen med löner är ca. 15-16 
miljoner. Av detta är 2.8 miljoner till verksamheten. 
Jag tycker att kyrkorådet i stort har kunnat till-
mötesgå de önskningar som finns. En väldigt stor 
del av kostnaden är för personalen och det är också 
det viktigaste.607  

 
En annan informant säger: ”Vi prioriterar ständigt diakonin, det är 
omättligt. Vi skulle kunna anställa tio personer på en gång. Vi har också 
mycket barn och ungdomsarbete så det är också prioriterat.”608 Samma 
informant säger på frågan om det är någonting speciellt denne skulle vil-
ja prioritera: ”Församlingsbygget, inte bara för att öka antalet medlem-
mar, utan för att det är viktigt.”609 Kyrkoherden säger angående priorite-
rade områden: ”Utbildning faktiskt. Annars vet jag inte, jag kan nog inte 
säga det.”610 Kyrkoherden fortsätter och säger att: ”den stora kostnaden 
är personalen.”611 På frågan om vad kyrkoherden själv skulle vilja priori-
tera säger hon: 
 

Jag skulle vilja prioritera gudstjänsten till att bli en 
gudstjänst för alla och för alla åldrar. Nu arbetar 
man t.ex. med att göra dörrar till det Hackerska ko-
ret så att barnen skall kunna vara där under 
gudstjänsten. Musiken prioriteras också, vi har gjort 

                                        
606 Intervju: S-T. 19:6 
607 Intervju: S-T. 19:6 
608 Intervju: S-T. 21:6 
609 Intervju: S-T. 21:6 
610 Intervju: S-T. 20:6 
611 Intervju: S-T. 20:6 
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omdisponeringar och prioriterat så att vi får ut fler 
timmar… Att klara öppenheten i kyrkan är också en 
prioritering. Vi har alltid två personer i kyrkan hela 
tiden då den är öppen, det måste vi av säkerhetsskäl. 
För att kunna klara det har vi lönebidragstjänster, 
fotbojor och annat.612 

 
Löner, diakoni, barn och ungdom samt öppethållandet av kyrkan är det 
som framförallt kommer fram som prioriterade områden. Ett par infor-
manter talar också om vad de skulle vilja prioritera. Det som då sägs 
handlar om församlingsbygge, att finna former för att fira en gudstjänst 
som passar alla. En av informanterna säger också att bevekelsegrunden 
för att arbeta med församlingsbygge, inte är att få fler människor till 
kyrkan, snarare är det viktigt att arbeta med alldeles oavsett återverk-
ningarna.    
 
Ur verksamhetsberättelser och budgetskrivelser kan man utläsa hur kyr-
korådet ser på verksamheten i församlingen, vad man vill prioritera och 
vilka behov man ser. I 2002 års verksamhetsberättelse börjar man med 
att visa några statistiska uppgifter om innevånare, kyrkotillhöriga, dop 
osv. Det visar sig där att antalet kyrkotillhöriga är 68 % vilket är 2 % 
färre än året innan. Det finns 17 heltidstjänster, 6 halvtidstjänster, en 
tjänst på 75 % samt 20 timanställda Förutom detta finns det inom den 
församlingsstödjande verksamheten 8 heltidstjänster, 10 deltidstjänster 
och 2 timanställningar.613   
 
Sedan följer en redogörelse utifrån församlingens grundläggande upp-
gift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Gudstjänsterna be-
skrivs kort utifrån de ”kännetecken” de olika kyrkorna har. Man visar 
också statistik över t.ex. gudstjänster och dop. Statistiken visar att när 
det gäller samtliga gudstjänstbesök går det sakta uppåt. År 1998 var det 
28175 besök och år 2002 var det 35022 besök. Ser man särskilt på hög-
mässan ligger siffrorna dock väldigt jämt. År 1998 var det 4229 besöka-
                                        
612 Intervju: S-T. 20:6 
613 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 1 f. (STFA). 
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re, medan det år 2002 var 4359 besökare.614 Dopstatistiken kommenteras 
i tabellform. Det visar sig att församlingen mellan 1998 och 2002 mins-
kat från 80 % till 74 % när det gäller antalet döpta i procent av antalet 
födda till kyrkotillhöriga.615 Detta kommenteras även i text: 
 

Dopstatistiken bygger på Södetälje och Tveta för-
samlings gemensamma statistik.  

Det finns all anledning att beakta dessa siffror. Om 
tendensen fortsätter med sakta sjunkande antal dop 
kommer på sikt antalet kyrkotillhöriga att urholkas 
betydligt. En ny doppastoral kommer att ta form.616 

 
Undervisning är nästa punkt. Här poängteras att undervisningen främst 
har bedrivits som egen regelbunden verksamhet. Man nämner barntim-
mar, miniorer, skolbarnsgrupp, alphagrupper , samtalsgrupper och bibel-
studiegrupp. Vad gäller konfirmander har 61 personer konfirmerats, vil-
ket är 26 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna.617 Under överskriften di-
akoni, skriver man om ett diakonalt förhållningssätt. Det påpekas att de 
diakonala behoven är i ökande och verkar vara i det närmaste omättliga. 
Man säger också att det har varit ett prioriterat arbete.618 ”Mission har 
traditionellt haft betydelsen att väcka kristen tro” skriver man. Man me-
nar att idag behövs detta i hög grad även i Södertälje. Här är de öppna 
mötesplatserna viktiga för att ge utrymme för människor som söker del-
aktighet och samtal om tro.619 Man tar också upp att antalet besökare i 
S:ta Ragnhilds kyrka har ökat kraftigt. År 1998 var besöksantalet 7624 
medan det år 2002 var 17973.620 Vidare nämner församlingen Arken, det 
stigande antalet besökare och den ökande försäljningen vid Arkens bok-

                                        
614 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 4. (STFA). 
615 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 5. (STFA). 
616 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 5. (STFA). 
617 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 7. (STFA). 
618 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 7. (STFA). 
619 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 7. (STFA). 
620 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 8. (STFA). 
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bord.621 Man tar slutligen upp musiken. Här visas hur musiklivet ökar, 
inräknat såväl babysång som kyrkomusik. ”Sången och musiken är en 
viktig del av församlingens utveckling” skriver man och menar att år 
2002 har man visat detta.622 Kyrkorådet avslutar sin verksamhetsberättel-
se med orden: 
 

Församlingsarbetet är ständigt under utveckling och 
omstrukturering. Sammanslagningen av Södertälje 
och Tveta församlingar har med nödvändighet med-
fört en genomlysning av organisationen.  

Den nya församlingsinstruktionen pekar på den 
riktning i vilken församlingslivet bör utvecklas. 

Från det att många medarbetare har haft ett enman-
sarbete utvecklas nu alltmer flera team. Mellanche-
fer får till uppgift att leda, stödja och utveckla me-
darbetarna i den egna gruppen. Målet är att skapa ett 
klimat där varje medarbetares insats och engage-
mang tas tillvara och församlingens grundläggande 
uppgifter blir väl utförda.623 

 
I verksamhetsberättelsen synliggörs vad kyrkorådet vill nämna och bely-
sa av det som gjorts under året. I skrivelsen till budgetförslaget blir det 
tydligt vad kyrkorådet ser framför sig och vad man vill prioritera. I bud-
getförslaget för år 2003 delar kyrkorådet upp skrivelsen i två delar, dels 
verksamhetsbudget, dels personalbudget. Det som kommenteras i verk-
samhetsbudgeten är höjningar inom församlingens musikbudget för att 
bereda plats för en större mångfald. Det avsätts också mer pengar till 
ungdomsarbetet, som är på uppgång. Ytterligare två områden tas upp, 
det är dels budget för volontärer dels ökad informationsbudget. Framför-
allt till församlingsblad och till hemsidan.624  
 

                                        
621 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 8. (STFA). 
622 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 9. (STFA). 
623 Verksamhetsberättelse för Södertälje-Tveta församling år 2002, s. 9. (STFA). 
624 Skrivelse till budgetförslag för år 2003, s. 1. (STFA). 
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När det gäller personalbudgeten nämns ett flertal tjänster som är vakanta 
eller bör göras om och få andra tjänstebeskrivningar. Det som kan be-
skrivas som viktigare påpekanden i denna skrivelse är tre saker. För det 
första vill man bereda möjlighet att anställa en kaplan i S:ta Ragnhilds 
kyrka. Det andra är att man vill öka antalet timmar för kyrkvakt där. Det 
tredje är att man vill äska medel så att det finns möjlighet att förändra 
utvecklingen av musiklivet i församlingen.625   
 
I budgetförslaget för 2004 års budget är verksamhetsbudgeten splittrad 
på fem olika delar utifrån den omorganisation som gjorts. Det enda kon-
kreta som tas upp inom de fem områdena är prioriteringen av Öppna 
kyrkan i S:ta Ragnhild där man äskar medel för en ökning av verksam-
hetens arbetsmaterial. I övrigt noteras i personalbudgeten att det ökade 
öppethållandet kräver större personaltäthet. I investeringsbudgeten 
nämns nödvändigheten av en dörr till Hackerska koret kyrka. Koret kan 
då fungera som rum för enskild själavård och som rum för barn under 
delar av gudstjänsten.626 
 
Verksamhetsberättelse och budgetskrivelse, skall uttrycka vad kyrkorå-
det ser som primära uppgifter att arbeta vidare med, dvs. vilka behov ser 
man i församlingen och vilka behov ser man runtomkring? Det blir bl.a. 
tydligt att det som uttrycks av informanter i intervjuerna som behov ock-
så i verksamhetsberättelsen, men framförallt i budgetskrivelserna, be-
skrivs som prioriterade områden av kyrkorådet. Framförallt är detta knu-
tet till Arken och till Öppna kyrkan och till musiken för att bl.a. kunna 
utveckla gudstjänsterna. Det blir också tydligt att det verkar finnas en 
medveten koppling mellan vad man ser i sin omvärld och prioriterade 
områden. Kyrkoherden säger bl.a. att man lagt ungefär två veckor på att 
arbeta med statistik och omvärldsanalys,627 vilket också nämnts ovan. 
Det som då blev än mer tydligt var den mångkulturella kontexten och 
den stora sociala nöden. Möjligheten att möta detta beskrevs sedan som 
inriktningsmål avseende: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission:  

                                        
625 Skrivelse till budgetförslag för år 2003, s. 1 f. (STFA). 
626 Skrivelse till budgetförslag för 2004 års budget, s. 1. (STFA).  
627 Intervju: S-T. 20:2 
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Gudstjänst: 

* Eftersträva större öppenhet med ökade öppettider i 
kyrkan. 

* Präst, tillgänglig för samtal. Ökat musikutbud. 

* Nya gudstjänstformer 

* Bejaka mångfald 

 

Diakoni: 

* Tydliggöra församlingarnas uppdrag i relation till 
samhället. 

* Uppmärksamma viktiga framtidsfrågor i kyrka 
och samhälle. 

*  Mänskliga möten på platser dit den vågar sig som 
har det outhärdligt svårt. 

 

Undervisning: 

* Tydliggöra och ge material till den kristna tron. 

 

Mission: 

* Skapa mötesplatser för goda samtal om kristen tro 
och livets stora frågor. 

* Medvetet och tydligt utveckla frivilligengage-
mang.628 

 
Den röda tråden i ovanstående kan i stor utsträckning sägas fångas upp 
av det arbete som man bedriver i Arken, Öppna kyrkan och i utveckling-
en av gudstjänsterna. Detta har också ovan visats vara det kyrkorådet en-
                                        
628 Vision Södertälje. (NB). 



 
 
 

192

ligt budgetskrivelserna primärt vill prioritera. Troligtvis går det att säga 
att det finns en relativ samsyn mellan de förtroendevalda i kyrkorådet 
och de anställda, genom att kyrkorådet verkar förmå prioritera det de an-
ställda anser vara församlingens primära uppgifter. Ett exempel är när en 
representant från kyrkorådet säger: ”Jag tycker att kyrkorådet i stort har 
kunnat tillmötesgå de önskningar som finns.”629 Från de anställdas sida 
verkar man instämma i den uppfattningen. En informant får här repre-
sentera flera andra: ”Kyrkorådet har också varit väldigt tillmötesgående 
på alla sätt och vis.”630  
 

Huvudgudstjänsten 
 
Gudstjänsterna har olika inriktning i de olika gudstjänstlokalerna. En av 
anledningarna är att man ser olika behov hos målgrupperna. En annan är 
att man ser att det även inom gruppen av anställda finns behov att fira 
gudstjänst på ett visst sätt, vilket man till viss del uppmuntrar och till 
viss del inte vill stöta sig med. En informant säger angående guds-
tjänsten i S:ta Ragnhild:  
 

Vi har gjort små ansatser till att alla skall känna sig 
välkomna och det finns ett barnhörn längst ned i 
kyrkan. När det gäller invandrare så är det viktigt att 
de ges möjlighet att få tända ljus. Men jag försöker 
också få med dem i processionen och jag försöker 
också inspirera de andra prästerna till detta. Men 
visst kan det bli en och annan reaktion också, men 
mindre än jag väntat.631 

Informanten fortsätter 
 

Det finns en ganska konservativ kärna i kyrkan som 
gärna vill att allting skall vara så högtidligt. Nu 

                                        
629 Intervju: S-T. 19:6 
630 Intervju: S-T. 13:13 
631 Intervju: S-T. 15:17 
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inbjuder vi till kyrkkaffet och dit kommer gärna 
kärnan, det blir ofta samtal kring gudstjänsten och 
där kan kritik bemötas. Men det är inte heller så bra 
om man stöter sig med kärnan så mycket att man 
stöter ut dem. De har burit kyrkan under lång tid och 
det är en hjärtesak för dem.632 

 
Det informanten säger stämmer väl överens med det som sagts tidigare 
att högmässan i S:ta Ragnhild framförallt vänder sig till dem som är lite 
äldre.633 Informanten menar att det är av vikt att låta gudstjänsten vara ut-
formad på ett sådant sätt att de äldre i församlingen som under lång tid 
gått i gudstjänst även fortsättningsvis skall kunna känna sig hemma. 
Samtidigt vill informanten tillsammans med resten av arbetslaget i S:ta 
Ragnhilds kyrka arbeta med gudstjänsten på ett sådant sätt att den tillta-
lar fler människor. 634 En informant talar exempelvis om vikten av att de 
olika detaljerna i gudstjänsten är genomtänkta. Informanten menar t.ex. 
att förflyttningar inte skall märkas, dvs. det får inte finnas döda punkter. 
Musiken skall vara anpassad efter dem som är där och allt skall utstråla 
en trygghet. Informanten säger: ”Gudstjänsten är som en levande orga-
nism, där allt måste flyta och inget haka upp sig”.635 Tillsammans med 
större lekmannamedverkan och en satsning på gudstjänsten hoppas in-
formanten att fler människor skall finna något i söndagens gudstjänst.636 
När informanten beskriver hur den gudstjänstfirande församlingen ser ut 
i S:ta Ragnhild framträder framförallt bilden av äldre, men där finns 
också personer med invandrarbakgrund och personer med olika sociala 
eller psykiska problem.637 Informanten kommenterar detta bl.a. med: 
”Men den normala friska människan är kanske inte heller den som man 
tänker på i gudstjänsten. I gudstjänsten får ofta det sjuka, det svaga mest 

                                        
632 Intervju: S-T. 15:17 
633 Se t.ex. intervju: S-T. 18:14 eller intervju: S-T. 15:14 
634 Kaplanen i S:ta Ragnhilds kyrka och arbetslaget där har också mandatet att arbeta med 
gudstjänsten på resterande personals vägnar. Intervju: S-T. 15:9  
635 Intervju: S-T. 14:11 
636 Intervju: S-T. 14 
637 Intervju: S-T. 14 
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plats. Inte det normala vanliga.”638 Vilka är då anledningarna till att man 
vill arbeta med gudstjänstförnyelse? Hur ser behoven ut i församlingen 
och i samhället som man hoppas kunna möta med ett förnyat gudstjänst-
arbete? När kyrkoherden svarar på frågor om de som inte kommer till 
gudstjänsten, vilka de är och hur hon tänker kring dem säger hon: 
 

Proselytism gillar jag inte, vi har inte i de andra 
kyrkorna att göra när det gäller att värva medlem-
mar, ekumenik är en annan sak. Men det jag säger 
nu, det är inte församlingens syn utan min, men 
visst jag driver det som kyrkoherde. Samtidigt som 
vi gör allt detta måste vi stå upp för att vara en 
kyrka. Av dem som inte kommer till oss finns det 
många som går till andra kyrkor. Merparten av 
södertäljeborna är kristna, inte minst ortodoxa. De 
finns de som valt bort kyrkan, där bör vi ha respekt. 
Det finns många med en andlig längtan som inte får 
ta sig uttryck. Här bör vi arbeta på kyrkans öppenhet 
och tillgänglighet för att dessa får utveckla denna 
längtan till en egen kristen tro.639 

 
Kyrkoherden poängterar vikten av att kyrkan inte i sin iver att nå så 
många som möjligt ger sig in och söker efter nya gudstjänstfirare i de 
andra kyrkorna, inte heller vill hon att kyrkan skall visa sig respektlös 
genom att söka bland dem som säger nej till kyrkan. Det finns dock, sä-
ger hon, många människor med andlig längtan som man inte når. Ett sätt 
att söka nå dessa är genom ökad öppenhet och tillgänglighet. En av 
grupperna som man måste arbeta mer med gudstjänsten för, är barnfa-
miljerna, menar kyrkoherden.640 Flera andra informanter menar också att 
de grupper som framförallt saknas i gudstjänsten är barnfamiljer och 
vuxna i aktiv ålder. Därför vill man fira gudstjänsten på sådant sätt att 
även dessa känner sig hemma. En informant betonar vikten av att även 

                                        
638 Intervju: S-T. 14:17 
639 Intervju: S-T. 20:20 
640 Intervju: S-T. 20:14 
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de som på olika sätt står utanför samhället bereds plats: ”Vi har alla ty-
per av människor i kyrkan, men jag har aldrig varit med om att någon 
har rynkat på näsan åt att någon är här. Det finns acceptans hos många. 
Alla är välkomna.”641 En informant betonar också faran med att vara till 
för alla, det finns två diken menar informanten och gudstjänsten får inte 
bli för utslätad.642 Medan ytterligare en annan informant poängterar att 
det som saknas i gudstjänsten i S:ta Ragnhild inte är tilltalet, utan djupet. 
Informanten säger på frågan om vilka människor informanten upplever 
att gudstjänsten vänder sig till: 
 

För de redan trogna. Samtidigt så får inte de trogna 
heller så mycket, det är min kritik mot många 
präster. När man väl har bekänt, men sedan då? Man 
kan inte leva på luft hela tiden, tack och lov för 
mässan i alla fall! De som går i gudstjänst idag för 
predikans skull de får inte mycket att leva på.643 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att flera informanter talar om vikten av 
att gudstjänsten förnyas. Att man vill förändra har sin grund i att man ser 
behov hos grupper i samhället som i nuläget inte kommer till gudstjäns-
ten. Vad som dock inte kommer fram i intervjuerna är vilka behov in-
formanterna menar att gudstjänsten kan fylla hos dessa grupper. Det in-
nebär inte att frågan inte är genomtänkt hos informanterna, men beve-
kelsegrunderna blir inte synliggjorda, dvs. det blir inte klarlagt varför in-
formanterna tycker att det är viktigt att grupper som inte kommer till 
gudstjänsterna börjar komma. Kanske är det något av detta den infor-
mant vill komma åt som menar att gudstjänsten framförallt saknar djup. 
Man är inte tydlig, vare sig i gudstjänsten, i talet om den eller vilka be-
hov man tycker att den skall fylla och på vad sätt man tycker att guds-
tjänsten kan fylla behoven.     
 

                                        
641 Intervju: S-T. 17:62 
642 Intervju: S-T. 15:20 
643 Intervju: S-T. 18:14 
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Som sagts ovan finns det troligen också behov hos delar av kyrkans per-
sonal som gör att gudstjänsterna ser ut på ett visst sätt och att utvec-
klingen går i en viss riktning. Framförallt uttrycks detta av informanter 
som menar att många saker med anknytning till gudstjänsten styrs av 
prästerna. En informant säger: ”Det som sker, det styrs av prästerna om 
man skall vara ärlig.”644 Vilka behov ser man då hos prästerna som gör 
att gudstjänsten tar sig vissa uttryck? Det som sägs i intervjuerna är, 
framförallt, att prästerna står i en högkyrklig tradition.645 Med detta ver-
kar informanterna ofta mena någonting konservativt. En informant berät-
tar bl.a. om svårigheterna att skapa delaktighet:  
 

Jag vill att många skall vara med och vara delaktiga, 
men det har inte alltid varit lätt att få mina kollegor 
att ändra sig på denna punkten. På pappret gör vi 
samma sak, men det tar sig olika uttryck. Olika atti-
tyder, stämningar osv. Efter varje torsdagsmässa så 
planerar vi gemensamt den gudstjänst som ligger 
om tio dagar. Då möts jag ibland av attityden: 'Var-
för skall vi ändra det, det har jag klarat själv i alla år 
förut'?”.646   

 
En annan informant förklarar förändringsobenägenheten hos vissa präs-
ter med att ta upp deras kvinnoprästmotstånd. Informanten menar att de-
ras åsikt i kvinnoprästfrågan får till följd att de inte har möjlighet att få 
andra tjänster. Konsekvensen, menar informanten, är att prästerna kan 
känna sig så låsta att det i sin förlängning skapar en uppgivenhet i arbe-
tet.647  
 
Genom intervjuerna blir det också tydligt att det finns olika syn på de 
behov man menar att musiken har att fylla. Som det är nu, menar en in-
formant, blir det fyra stora konserter per år i kyrkan men inte mycket 

                                        
644 Intervju: S-T. 18:9 
645 Se t.ex. Intervju: S-T. 16:9 
646 Intervju: S-T. 15:9 
647 Intervju: S-T. 14:16 
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mer.648 Medan en annan informant inte håller med om det och istället på-
pekar vikten av att använda de stora körverken för att få bra sångare i 
körerna som sedan också kan nyttjas vid gudstjänsterna.649 Man skulle 
nog kunna uttrycka detta genom att säga att det finns skilda synsätt kring 
de behov musiken kan tillfredställa. Skall musiken främst vara till för 
att, tillsammans med andra delar, bygga upp gudstjänsten, eller skall 
musiken främst ha till uppgift att föra vidare ett kvalitativt musikaliskt 
kyrkligt arv? Och hur prioriterar man om olika behov ställs mot var-
andra? Kyrkorådet gjorde, vilket visats ovan, en förändring i en av mu-
sikernas tjänst mot bakgrund av bl.a. behoven man ser i samhället och i 
församlingen. Kyrkorådet ville markera att ett av församlingens primära 
behov är att, bl.a. musikaliskt, arbeta med gudstjänsten. Kyrkorådet vill 
med denna förändring främja uppbyggnaden av en körverksamhet för 
gudstjänstbruk.650 En informant säger: ” Nu verkar det som om kyrkorå-
det vill tänka på hela församlingens gudstjänster och inte bara några 
körverk per år.”651 
 
Om det i S:ta Ragnhilds kyrka pågår ett utvecklingsarbete för att anpassa 
gudstjänsten efter fler gruppers behov, så har den i Hovsjö i allt väsent-
ligt sett likadan ut sedan 1983. Anledningen är naturligtvis bl.a. att det 
sedan dess har varit samma präst som har ansvarat för gudstjänsterna. 
Vad är det då som har fått styra hur dessa ser ut? Framförallt är det två 
saker: den primära målgruppen och det man vill att de skall få med sig. 
Om målgruppen säger en informant: 
 

Snittåldern i församlingen är ca. 25 år. Då måste 
denna åldersgrupps relation till Jesus stå i centrum. 
Det måste göras i former som de är bekväma i. Med 
andra ord ges det ett stort utrymme för barn och fa-
milj i gudstjänsterna. Jag försöker också att bejaka 

                                        
648 Intervju: S-T. 21:3 
649 Intervju: S-T. 16:9 
650 Intervju: S-T. 21:3 
651 Intervju: S-T. 14:13 
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det människor vill ge, t.ex.: vittnesbörd, sång eller 
förbönsämnen.652   

 
Informanten pekar på vikten av att utgå från de människor som finns i 
kyrkan. Det är de som skall bli bekräftade och styrkta.653 Samtidigt, som 
vi sett tidigare, ger utformningen av gudstjänsten många möjligheter till 
igenkänning oavsett om man har en svenskkyrklig, katolsk, ortodox eller 
frikyrklig bakgrund.654 Informanten menar också att det inte är möjligt att 
ge alla allt. En församling måste bestämma sig för inriktning och sedan 
primärt hålla sig till den. Om, säger informanten, gudstjänsten inte pas-
sar för någon så finns det andra kyrkor att gå till i stället.655  
 
Vad är det då för behov man ser hos människor som gudstjänsten kan 
fylla? Det går att uttrycka med tre ord: livet, Jesus och gemenskap, dvs. 
människor behöver rustas för sitt liv, ett liv som inte alltid är lätt.656 För 
att kunna göra det måste de möta Jesus och omvända sig till honom.657 
För att sedan kunna fortsätta att leva som omvända kristna måste det fin-
nas en gemenskap att leva i.658 Gudstjänsterna i Hovsjö blir därför på 
många sätt inriktade på den andra trosartikeln. Det finns också en stark 
gemenskap mellan församlingsmedlemmarna, inte minst genom att de 
förutom deltagande i gudstjänsterna, om de vill, är indelade i hemgrup-
per. En informant säger att troligtvis är viktighetsordningen för försam-
lingsmedlemmarna: ”hemgruppen, ungdomsgruppen, Hovsjö försam-
ling, Södertälje-Tveta församling.”659  
 
Andra informanter är mer tveksamma till gudstjänsterna i Hovsjö och ser 
dem istället som något inskränkta.660 Någon informant ser en kyrka som 

                                        
652 Intervju: S-T. 13:9 
653 Intervju: S-T. 13:9 
654 Intervju: S-T. 13:9 
655 Intervju: S-T. 13:9 
656 Intervju: S-T. 13:9 
657 Intervju: S-T. 13:9 
658 Intervju: S-T. 13:9 
659 Intervju: S-T. 13:11 
660 Se t.ex. Intervju: S-T. 14:18 
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hamnat i ett olyckligt dike. Informanten vet inte hur situationen skall 
kunna förändras utan att någon blir kväst.661 Medan åter andra kommen-
terar gudstjänsterna i församlingen genom att konstatera att det fungerar 
som två olika församlingar, där Hovsjö blir en separat del.662 Det ses 
primärt som en positiv bild av att församlingen tillgodoser olika inrikt-
ningar och intressen. 
 

Arken/öppna kyrkan 
 
I församlingsinstruktionen, i omvärldsanalyser och intervjuer står det 
klart att man lever i ett samhälle präglat av olika kulturer, flera religioner 
och närheten till Stockholm. Vid prostvisitationen år 2002 förekom det 
bl.a. ett medarbetarsamtal kring kännetecknen för Södertälje-Tveta för-
samling. Det som framkom sammanfattas i minnesanteckningar under 
fem rubriker: mångfald, flöde, gränssättningar, trötthet och tacksam-
het.663 Det som står under rubrikerna är på många sätt relaterade till kul-
turer, religioner och storstad. Den stora mångfalden inom många områ-
den ger ett högt tempo som kräver att man måste sätta gränser för var 
den egna kompetensen ligger. Det leder, tillsammans med annat, till en 
trötthet, men också till en tacksamhet av att vara del av något större, av 
Andens verk.664 Prosten berör något av detta i visitationsstämman när 
hon säger: 
 

Det finns en nöd i Södertälje-Tveta, andlig förvisso, 
men också materiell, vilket av någon märklig 
anledning är lättare att bortse från. Det finns för 
många som köar vinterkvällen igenom för att få en 
härbärgesplats, men ytterligare insatser behövs. På 
vilket sätt kan församlingen, givetvis tillsammans 
med andra församlingar, och i samverkan med sam-

                                        
661 Samtalsintervju: S-T 2 
662 Intervju: S-T. 18:7 
663 Medarbetarsamling för de anställda i Södertälje-Tveta församling, 2002-04-23. (NB). 
664 Medarbetarsamling för de anställda i Södertälje-Tveta församling, 2002-04-23. (NB). 
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hällets goda krafter i övrigt, förbättra situationen för 
bostadslösa och utanförstående människor.665 

 
Det finns med andra ord en medvetenhet om hur den sociala situationen 
ser ut. Det blir tydligt också i kyrkoherdens ämbetsberättelse till präst-
mötet 1998.666 Där säger kyrkoherden bl.a. att hon gärna skulle vilja an-
vända kyrkan i högre utsträckning, öppettiderna skulle ökas och det bor-
de alltid finnas en präst där när det är öppet.667 En informant säger att när 
Öppna kyrkan växte fram var det inte okontroversiellt, utan till viss del 
ifrågasatt av såväl personal som kyrkoråd.668 Det som ifrågasattes var 
dels de pengar det skulle kosta, dels den tid det skulle ta,669 men också 
kyrkans uppdrag visavi kommunens.670 En informant säger också att det 
fanns och fortfarande finns, de i församlingen som ställer frågan: ”varför 
dalta med människor?”671 Flera informanter påpekar att idag är arbetet 
inte alls ifrågasatt. ”Nu är det tvärt om. Kyrkorådet har sett det viktiga i 
det.” 672   
 
Vilka behov är det då man ser och hur menar man att Öppna kyrkan och 
Arken är svar på de behoven? En informant pekar på de personer, ”som 
av olika anledningar har hamnat i en livskris, sorg, skilsmässa… Sedan 
har vi alla dem som har kommit i kläm i psykvården och det är många 
som har missbruksproblem…Många är mycket ensamma och har inget 
umgänge alls.”673 Medan en annan informant också pekar på vikten av att 
samtidigt som man är till för dem som av olika anledningar hamnar mel-
lan samhällets olika stolar måste man också i samma stund vara till för 

                                        
665 Visitationsstämma i Södertälje-Tveta församling, den 9.6 2002, s. 2. (STFA). 
666 Se t.ex. Ämbetsberättelse för Södertälje-Tveta församling. Prästmötet 1998, Strängnäs 
stift. G Diakoni. (STA). 
667 Ämbetsberättelse för Södertälje-Tveta församling. Prästmötet 1998, Strängnäs stift. O:2 
Målfrågor, 6. (STA). 
668 Intervju: S-T. 15:62 
669 Intervju: S-T. 15:64 
670 Intervju: S-T. 19:8 
671 Intervju: S-T. 18:62  
672 Intervju: S-T. 15:62 
673 Intervju: S-T. 15:66 
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den vanliga människan.674 Informanterna visar på stora och blandade be-
hov hos människor, behov som församlingen till viss del kan möta ge-
nom öppna mötesplatser som Arken och Öppna kyrkan. En informant 
säger bland annat: 
 

Sinnesrogudstjänsterna gav upphov till väldigt mån-
ga samtal, det ställer krav på att vi själva vet var vi 
står teologiskt sett. Där får man väldigt många och 
svåra teologiska frågor. Där har det verkligen med 
tro att göra och så är det inte alltid i kyrkan.675 

 
Informanten poängterar att de djupa teologiska frågorna inte alltid kom-
mer därifrån man väntar att de skall komma. Så förutom att de öppna 
mötesplatserna är sociala mötesplatser, fyller de också en mer renodlat 
andlig uppgift. Informanten fortsätter och säger: ”en alkis kan mycket 
väl fråga efter Stinisens Kristen djupmeditation.”676 Mötesplatserna fyller 
därmed ett dubbelt behov, dels ett socialt dels ett andligt. Flera infor-
manter poängterar också vikten av att själva kyrkan görs till ett centrum 
vad gäller öppna mötesplatser. En informant säger t.ex. ”Det skulle vara 
bra om kyrkan skulle kunna vara bas. Där finns symbolerna: kors, ikon, 
altare osv. Den religiösa pulsen. Det skulle vara väldigt mycket vunnet 
om man kunde göra på det sättet.”677  
 
Samtidigt som det framkommer att de sociala behoven i det närmaste är 
omättliga måste detta också ställas i relation till andra behov som kan 
finnas. Sådana överväganden blir också synliggjorda i materialet. Ar-
betslaget i S:ta Ragnhild har drivit linjen att kyrkan bör hållas öppen så 
mycket som möjligt och att trösklarna för att komma in skall hållas 
mycket låga. Informanterna berättar att det fungerat över förväntan. 
Många människor har kommit till kyrkan för gemenskap och samvaro. 
Samtidigt påpekar några informanter att det också finns svårigheter. Vis-

                                        
674 Intervju: S-T. 17:62 
675 Intervju: S-T. 17:62 
676 Intervju: S-T. 17:70 
677 Intervju: S-T. 17:62 
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sa människor kan ta illa upp och tycka att deras behov nu får stå tillbaks 
för den nya inriktningen. En informant säger att reaktionerna faktiskt 
inte har blivit så stora som befarats:  
 

Jag har nog trott att det skulle bli fler reaktioner från 
de ”präktiga”, de som inte förstår varför kyrkan gör 
detta. En och annan kommentar om att det inte län-
gre är så stor frid i kyrkan kan jag höra, men det är 
allt. Vi har också låtit några av dem som vi kallar 
”Jesus vänner”, de som är utstötta men som troget 
kommer, gå i processionen och till exempel bära 
korset. Då kom det dock reaktioner på att detta var 
att vanhelga kyrkan.678 

 
Trots sådana reaktioner har man valt fortsätta och att prioritera arbetet. 
Församlingen har valt att prioritera utifrån det man skriver i församlings-
instruktionen om, framförallt, diakoni. Man har valt att göra det på be-
kostnad av andra gruppers behov av lugn, andakt, tradition osv. En in-
formant pekar på att man inom arbetslaget i S:ta Ragnhild är medvetna 
om att det arbete som görs i Öppna kyrkan inte kan drivas hur långt som 
helst, även om behoven är aldrig så påträngande. Kyrkan klarar att ge 
själavård, inte terapi. Kyrkan kan inte heller ta det övergripande ansvaret 
i det arbete kommunen inte klarar. Vi är en kyrka och inte någonting an-
nat, menar informanten.679 Tankar om detta kommer fram i flera inter-
vjuer. Informanter ser behov och det vällovliga i att söka tillgodose be-
hoven efter bästa förmåga samtidigt som de funderar på vad som egent-
ligen är en kyrklig uppgift och vad som bör falla på kommunen.  
 

                                        
678 Intervju: S-T. 15:67 
679 Intervju: S-T. 17:62 
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OMVÄRLDSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
Till prästmötet 1992 skrev den dåvarande kyrkoherden i sin ämbets-
berättelse, efter att ha räknat upp ett antal samarbetsprojekt, angående 
det konkreta samarbetet mellan kyrkan och samhället att: ”man räknar 
med kyrkans bidrag härvidlag…Kyrkan är inte bara en del av finkulturen 
i samhällslivet. Genom bred kontaktyta och genom att präster och för-
samlingsarbetare själva är lokalt anknutna, så kan man ge ett verksamt 
bidrag till samhällslivet.”680 Till prästmötet 1998 besvarade den nuvaran-
de kyrkoherden samma fråga genom att räkna upp ungefär samma sam-
arbetsprojekt. Hon tillade dock att det under de senaste fem åren skett 
stora förändringar vad gäller villighet till samarbete från samhällets or-
gan och från föreningar.681 Såväl den förra som den nuvarande kyrkoher-
den pekar med andra ord på alla de kontakter som finns mellan kyrka 
och samhälle. Den nuvarande kyrkoherden gör det också med tillägget 
att kontakterna är i ökande. Vilka kontaktytorna är har redan visats ovan 
där församlingen i en kartläggning beskriver sina kontaktytor i samhäl-
let.682 Kartläggningen omfattar allt från statliga myndigheter till företag 
och frivilligorganisationer.683 Den förra och den nuvarande kyrkoherden 
framhåller i dokumenten de många olika kontakter församlingen har 
med det omgivande samhället och när den nuvarande kyrkoherden be-
skriver vad hon ser omkring sig säger hon:  
 

                                        
680 Ämbetsberättelse för Södertälje församling. Prästmötet 1992, Strängnäs stift. H Samhäl-
let, 2. (STA).  
681 Ämbetsberättelse för Södertälje-Tveta församlingar. Prästmötet 1998, Strängnäs stift. 
H:2 Samhället, 2 b. (STA). 
682 Se s. 160 
683 Kartläggning avseende Södertälje o Tveta församlingars samverkan, kontakter, utbyten 
m. m. med kommun, landsting, förvaltningar, myndigheter, organisationer, frivilligorgani-
sationer etc. Januari 2000/Ronald Henriksson. (NB). 
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Om du tänker dig att du kommer gående från sta-
tionen mot kyrkan så har du Scania med industrin 
bakom dig. Rakt fram ligger Astra med högtekno-
logi. På höger sida ligger kanalen som binder ihop 
oss med resten av världen med sin båttrafik och på 
vänster sida ligger Torekällberget med all den gamla 
kulturen. Allt detta har vi att relatera till här i för-
samlingen för de är alla levande bitar.684 

 
Såväl i intervjuer som i olika dokument framträder en bild av en försam-
ling som är medveten om sin omgivning. Man beskriver religioner, kul-
turer, sociala problem, brottslighet, rika och fattiga, dag och natt, indu-
stri och högteknologi. Informanter från kyrkorådet ser ett starkt pluralis-
tiskt samhälle, samtidigt som några av informanterna framhåller att 
mycket av det som sker snarare sker som akut hjälp än som genomtänkt 
strategi för en församling i en pluralistisk situation.685 Men anledningen 
till det, menar informanterna, är alltså inte brist på kännedom om situa-
tionen i omvärlden utan snarare brist på tid och prioriteringsordning i det 
konkreta arbetet vilket medför att det blir svårt att se helheter och i stäl-
let sker en koncentration på akuta detaljer. En informant från kyrkorådet 
tillägger att kyrkorådet är ganska väl inkört på, och även bra på, att arbe-
ta med församlingens vad frågor, dvs. vad bör församlingen göra utifrån 
uppdrag, omgivning, resurser osv? Men informanten säger samtidigt: 
”jag vill inte påstå att vi gör en massa omvärldsanalys stup i kvarten, 
men vi borde kanske göra mer än vi gör, så att vi är uppdaterade på vad 
som händer i samhället.”686 När samma informant skall beskriva vad han 
ser omkring sig och sätta det i relation till församlingen säger han: 
 

Vad gäller kyrkorådet så är vi inte riktigt med i det 
ekumeniska arbetet om den kyrkliga framtiden i sta-
den. Församlingen är det, men inte kyrkorådet. Jag 

                                        
684 Intervju: S-T. 20:8 
685 Se t.ex. Intervju: S-T. 18:3 eller Samtalsintervju: S-T. 2 
686 Intervju: S-T. 19:8 
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tycker att det är viktigt att kyrkan har en röst i sam-
hället.687 

Informanten fortsätter 
 

Utmaningen för kyrkorådet, rör delaktigheten. Dels 
att inspirera till det, men också att våga släppa loss. 
Jag tror att det överhuvudtaget är viktigt för kyrkan 
att hänga med och se vad det är som händer i sam-
hället. Ex. vad betyder det för församlingen att 
kommunen drar ned? Skall kyrkan ta över det som 
kommunen inte kan? Vad kan vi göra? Vad skall vi 
göra? Men det räcker inte att se vad som händer, vi 
måste också vara kloka nog att förstå vilka konse-
kvenser detta får för kyrkan.688  

 
Informanten tar upp bristen på engagemang i det ekumeniska arbetet 
från kyrkorådets sida. Men han nämner också att det inte är något som 
församlingen har gått förbi. Uttalandet får nog i alla fall tolkas som att 
informanten menar att det ekumeniska samarbetet inte är en prioriterad 
uppgift från kyrkorådets sida. Delaktigheten i församlingen och dess 
möjlighet att ta över det kommunen inte längre klarar är istället något in-
formanten ser som viktigt ur kyrkorådets perspektiv. Detta stämmer ock-
så väl med hur andra informanter ser på församlingens prioriteringar. 
Resan till San Egidio är t.ex. en sådan prioritering kyrkorådet gjort mot 
bakgrund av församlingens omvärld och i ett försök att arbeta med frå-
gor kring delaktighet, men också med kyrkans roll gentemot kommunens 
roll. Informanter nämner också gudstjänstutvecklingen och arbetet i Ar-
ken samt i Öppna kyrkan som exempel på ovanstående.  
 
En annan informant från kyrkorådet beskriver en delvis annorlunda bild. 
Här är det istället en bild av en församling som inte riktigt förmår att ta 
sig utanför sina egna ramar för att se samhället som det är. 689 Troligtvis 
                                        
687 Intervju: S-T. 19:8 
688 Intervju: S-T. 19:8 
689 Intervju: S-T. 21:8 
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syftar inte informanten i första hand på kyrkorådet utan på vissa av för-
samlingens anställda. På andra ställen i denna intervju, men även i andra 
intervjuer framkommer det att informanter anser att det finns anställda i 
församlingen som i stor utsträckning, lever innanför kyrkans murar utan 
att ha en reell kontakt med samhället utanför.690  
 
När kyrkoherden skall beskriva vad hon ser runt omkring sig i samhället 
sammanfattar hon det med en mening: ”Jag ser mångfalden i samhället 
och därför tror jag att vi måste ha en mångfald i församlingen.”691 På vil-
ka sätt mångfalden skall ta sig uttryck, dvs. vad som är en godtagbar 
mångfald preciseras aldrig av kyrkoherden i intervjuerna på annat sätt än 
att det skall ligga inom Svenska kyrkans ramar.692 Ytterligare en sak som 
kommenteras kort av några informanter är den inre pluralismen i kyrko-
rådet. Kyrkoherden säger exempelvis så här: 
 

Vårt kyrkoråd nu, representerar i hög grad den 
gudstjänstfirande församlingen. Men det är också 
bra att det finns ledamöter som står mera i periferin 
av församlingen och som ser andra saker. De repre-
senterar olika delar av samhället. Det är ett värde-
fullt tillskott att man har insyn i andra delar av sam-
hället.693 

 
Kyrkoherden ser kyrkorådsledamöternas olika bakgrund som positivt 
och någonting som församlingen bör ta tillvara. Här finns en möjlighet 
att bygga upp en kunskap om samhället men också att bygga upp en 
kunskap om församlingen utifrån skilda perspektiv. Även en annan in-
formant talar om detta, men tillägger att samtidigt som det är viktigt med 
olika synsätt är det också är viktigt att det finns en samsyn i kyrkorådet 
om att kyrkan är någonting annat än en politisk organisation. Informan-
ten säger: ”En del nya som kommer in vet inte så mycket, men då försö-

                                        
690 Se t.ex.  Intervju: S-T. 14, Samtalsintervju: 2  
691 Intervju: S-T. 20:8 
692 Intervju: S-T. 20:7 
693 Intervju: S-T. 20:1 
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ker vi få med dem så att det blir kyrkfolk av dem.”694 Kontentan är att 
det finns en pluralism i kyrkorådet. Den är sedd och ansedd som värde-
full. 
 

Huvudgudstjänsten 
 
Huvudgudstjänsterna täcker, genom sina utformningar i de olika kyrkor-
na, in stora delar av människors behov och preferenser. Inte så att varje 
gudstjänstställe innehåller flera olika inriktningar, snarare genom att  
kyrkorna företräder olika inriktningar och att församlingsbor har möjlig-
het att välja det ställe där man trivs bäst. Det verkar inte finnas någon ut-
talad omvärldsanalys vad gäller huvudgudstjänsterna. Till viss del kan 
man kanske säga att det finns i Pershagen och Tveta. Pershagen är ett 
”ungt” område där gudstjänsterna företrädesvis riktar sig till familjer, 
medan Tveta ligger mer på landet och därför inte har en stor befolk-
ningsgrupp att vända sig till och då istället får bli en ”pilgrimskyrka”. En 
kyrka man åker till för speciella begivenheter. I S:ta Ragnhild och i 
Hovsjö verkar det dock primärt vara andra anledningar än omgivningen 
som styr hur gudstjänsterna utformas. I S:ta Ragnhild är ett gudstjänstut-
vecklingsarbete påbörjat för att på så sätt öppna upp gudstjänsten för fler 
människor. Än så länge är det framförallt familjegudstjänsterna som är 
föremål för arbetet. I intervjuerna framkommer inte att förändringarna 
primärt är tänkta utifrån befolkningsstruktur eller utifrån önskemål från 
församlingsbor. Istället verkar anledningarna till förändringarna fram-
förallt vara att arbetslaget i S:ta Ragnhild önskar fira, vad de menar är, 
en ”bättre” gudstjänst, dvs. en gudstjänst med mer delaktighet, flyt, djup 
osv.695 Troligtvis är det nog så att arbetslaget i S:ta Ragnhild tänker, att 
förändringarna också motsvarar omgivningens önskningar och behov, 
men det är inte så man primärt talar i intervjuerna. En informant stöder 
detta antagande genom att säga: ”man skulle kunna flytta kyrkan till 
Ystad eller Haparanda och det skulle ändå inte förändras. Det skall inte 

                                        
694 Intervju: S-T.21:1 
695 Se t.ex. Intervju: S-T. 14 
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vara en lokal prägel på gudstjänstfirandet.”696 Samma informant säger 
också att kyrkans läge som centrumkyrka medför att det inte heller na-
turligt finns människor som bor i kyrkans närhet. I de centrala delarna 
ligger framförallt affärslokaler och kontor, inte bostäder.697 Detta medför 
att det inte är självklart för församlingen att enbart vända sig till dem 
som bor i kyrkans närhet.  
 
Två olika grupper av människor nämns i flera intervjuer, grupper man 
vet finns i omgivningen och som man vill öppna upp kyrkan för. Den 
ena är den stora gruppen av invandrare, den andra är alla de människor 
med missbruksproblem eller psykiska problem som man har kontakt 
med under den övriga veckan. Här finns det olika syn hos informanterna, 
där vissa menar att gudstjänsten i sin nuvarande form redan nu riktar sig 
till alla, medan andra menar att den inte gör det och att det därför är för-
samlingens uppgift att arbeta med frågan.698 
 
I distriktet i Hovsjö är en bärande tanke att huvudgudstjänsten primärt 
skall vara ett tilltal från Gud som syftar till omvändelse och till vidare 
uppbyggelse. Hur man ser kopplingen mellan goda möjligheter till om-
vändelse och en tolkning av omvärlden blir aldrig klart utsagt i intervju-
erna. En informant påpekar vid flera tillfällen att människorna i den 
gudstjänstfirande församlingen kommer från hela staden, inte bara från 
närområdet.699 Informanten säger: ”Hit har det kommit unga människor 
som flyttat till Södertälje och saknat en varm kristen gemenskap.”700 
Församlingen är medveten om att upptagningsområdet för gudstjänsten i 
Hovsjö sträcker sig över hela staden. En informant funderar i intervjun, 
utan att komma fram till något svar, vilken betydelse det har att männi-
skorna som firar gudstjänst i distriktet lever i en starkt invandrarpräglad 
kristen miljö, där religion och religiösa attribut hör till det vanliga.701 

                                        
696 Intervju: S-T. 14:24 
697 Intervju: S-T. 14:24 
698 Se t.ex. Intervju: S-T: 14, Intervju: S-T: 15 eller Intervju: S-T: 20 
699 Intervju: S-T: 13  
700 Intervju: S-T: 13:11 
701 Samtalsintervju: 3 
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Kyrkoherden kommenterar detta genom att säga att hela församlingen 
påverkas av att leva i en invandrartät omgivning. Hon säger exempelvis: 
”Vi påverkas av invandrarkulturer och deras syn på saker och ting t.ex.: 
homosexualitet.”702 Troligtvis menar hon att församlingen i första hand 
påverkas så till vida att man inte lätt bryter mot det mönster som finns i 
omgivningen. Det kan möjligtvis i sin förlängning leda till en viss kon-
servatism. En informant berättar att Hovsjö på många sätt är den kyrka i 
församlingen som av vissa anses stå för ”traditionella” värderingar. In-
formanten berättar exempelvis att det hänt att personer som normalt firar 
gudstjänst i andra kyrkor inom Svenska kyrkan har kommit till Hovsjö 
när de har upplevt att situationen inom Svenska kyrkan har blivit ohåll-
bar. Framförallt blev det tydligt under ”Ecce Homo” debatten, då det 
fanns personer som ansåg att de måste gå ur Svenska kyrkan och inte 
kunde fira gudstjänst någon annanstans än i Hovsjö.703  
 
Ungdomsgruppen i Hovsjö och den gudstjänstfirande församlingen ut-
görs i stort sett av samma personer. Det är en relativt låg ålder på guds-
tjänstdeltagarna, en snittålder på 25 år.704 Gudstjänstens utformning är 
därför gjord på ett sådant sätt att den skall kunna tilltala unga människor 
menar en informant: ”Jag tycker att det är viktigt att utgå från de befint-
liga människorna som finns där i kyrkan…Snittåldern i församlingen är 
ca. 25 år. Då måste denna åldersgrupps relation till Jesus stå i cent-
rum.”705 Man kan säga att den stora satsningen på ungdomsarbete under 
veckorna också får stort genomslag i söndagens gudstjänst. 
 

Arken/Öppna kyrkan 
 
Man kan säga att Arken och Öppna kyrkan är tydliga markörer på att 
församlingen ser och tar intryck av sin omgivning och söker formulera 
och praktisera att vara kyrka i en speciell omgivning. Det går också att 

                                        
702 Intervju: S-T. 20:8 
703 Samtalsintervju: S-T. 3 
704 Intervju: S-T. 13:9 
705 Intervju: S-T. 13:9 
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säga att genom det val som gjorts har man valt bort andra uppgifter som 
kunde vara församlingens. Någon informant säger att genom att arbeta 
på det sätt man gör har inte den ”vanliga” människan lika lätt att känna 
sig hemma och välkommen. Andra informanter menar istället att det 
skulle kunna vara på det sättet, men det är församlingens uppgift att på 
olika sätt söka hjälpa de som är svaga och behöver hjälp. Om detta görs 
på bekostnad av någonting annat är det en prioritering man är tvungen 
att göra.  
 
Vad är det man ser omkring sig och vad är Arken och Öppna kyrkan en-
gagerade i? I ett utkast till Projekt Arken skriver man: 
 

Ser vi på nödsignalerna i vårt samhälle idag, så blir 
de alltmera tydliga och ökar i mängd. De vi kallar 
behovsgrupper av människor som speciellt behöver 
bli mötta med omsorg, barmhärtighet och upprät-
telse ökar lavniartat. Arken kan bli ett verktyg i 
mötet med människor och hjälpa till att motverka 
många negativa tendenser av livsleda, tristess, 
likgiltighet etc. och istället bidraga till att ge män-
niskor hopp och tillförsikt.706 

 
En informant talar om det enorma armod som finns inom församlingens 
gränser med utslagna, hemlösa och psykiskt sköra.707 Det står att läsa i 
en verksamhetsberättelse att: ”Stan är full av hjälpsökande människor 
som inte har en aning om församlingsgränser.”708 Som visats tidigare 
lägger församlingsinstruktionen stor vikt vid det diakonala uppdraget ef-
tersom man upplever situationen som socialt komplex och svår.709 Det 
finns såväl i intervjuer som i andra dokument klart uttalat att man har en 
socialt tung omgivning. Det sätt man valt att arbeta på har bl.a. varit ge-
nom Arken och Öppna kyrkan.  Man kan också se öppna kyrkan som 

                                        
706 Projekt Arken. (NB). 
707 Intervju: S-T. 18:3 
708 Underlag för Verksamhetsberättelse av diakonen Liv Giertz. 2003. (NB). 
709 Församlingsinstruktion för Södertälje-Tveta församling. (STA). 
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början på ett större arbete i San Egidios anda, där frivilliga arbetar med 
olika uppgifter. En informant säger: ”…vi måste fortfarande vara kyrka. 
Vi kan inte ta över det som är kommunens ansvar. Men vi borde kunna 
ordna en frivilligkader som klarar det kommunen inte klarar.”710 Infor-
manter från Öppna kyrkan ser inte sitt arbete begränsat till öppethållande 
i kyrkan, kaffeservering, samtal m.m. Informanterna ser i framtiden nå-
gonting betydligt mer omfattande, där kyrkan och gudstjänsten fortfa-
rande är navet. Rapporten från Studieresan till Rom och San Egidio slu-
tar så här: ”Hur går vi vidare med det här nu – Vad är vår uppgift – Hur 
kan vi använda inspirationen från San Egidio till att utveckla vårt arbete 
i Sankta Ragnhild.”711  
  

RELATIONSDIMENSIONEN 
 

Kyrkorådet 
 
När församlingsinstruktionen skulle skrivas gjordes arbetet av både kyr-
koråd och anställda. Personer utanför församlingen kärna var aldrig in-
bjudna att ta del i överläggningarna och samtalen. Kyrkoherden säger på 
frågan om det fanns andra personer än de som hör till kärnförsamlingen 
med i samtalen: 
 

Nej, inte direkt. Jag hade några nedslag i några 
föreningar, men vi kom fram till att vi själva kunde 
vara ögon, öron och mun åt resterande församlings-
bor. Vi träffar så många människor genom vårt ar-
bete att om man bara är lyhörd så går det nog att 
förmedla vidare. Med andra ord finns det en indirekt 
delaktighet. Det hade varit svårt att göra någonting 

                                        
710 Intervju: S-T. 17:62 
711 Rapport om studieresan till Rom 8-15 sept för S:ta Ragnhilds arbetslag. (STFA). 
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annat. Det var tillräckligt svårt att samla de 60 an-
ställda samt de förtroendevalda.712  

  
I citatet återkommer kyrkoherden till någonting som kommit upp flera 
gånger tidigare, nämligen församlingens inre pluralism. Kyrkoherden 
påpekar det stora antalet personer och att dessa befinner sig i så olika 
miljöer att de gemensamt kan ge en relativt god bild av hur folk i gemen 
har det och tänker. Flera andra informanter håller med kyrkoherden om 
att arbetet primärt gjordes av kyrkoråd och anställda men att man har 
lagt ned såväl tid som arbete på sin församlingsinstruktion.713 Någon in-
formant uttrycker dock en besvikelse över att det inte samtalades mer 
om viktiga frågor och att resultatet kom lite från ovan. De flesta infor-
manter verkar dock vara överens om att processen kring församlingsin-
struktionen fick ta både tid och kraft från övrigt arbetet. 
 
Kyrkoherden nämner vid ett flertal tillfällen i intervjun att det är viktigt 
att det råder goda relationer och en god kommunikation. Kommunika-
tionen ser kyrkoherden i att anställda och förtroendevalda möts och mö-
tet konkretiseras bl.a i att en stor del av kyrkorådet också representerar 
den gudstjänstfirande församlingen. Detta möjliggör regelbundna möten 
i kyrkan.714 En annan mycket viktig sak för kyrkoherden är relationen 
mellan kyrkoherden och kyrkorådet. Kyrkoherden säger om detta:  
 

”Det är viktigt att kommunikationen är god. Jag 
rådgör med presidiet och med kyrkonämnden, jag 
gör inget utan en dialog. Jag ser mig också som en 
del av kyrkorådet.”715 

 
Kyrkoherden talar här om vikten av dialog och att hon ser sig som en del 
av kyrkorådet. Hon fortsätter och säger att för att relationen skall fungera 

                                        
712 Intervju: S-T. 20:2 
713 Intervju: S-T. 21:2 
714 Intervju: S-T. 20:1 
715 Intervju: S-T. 20:1 
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på ett smidigt sätt är det viktigt att alla känner till och håller sig till sina 
respektive roller:  

 

För att undvika kaos så skall de inte vara med och 
leda verksamheten på något sätt, vårt kyrkoråd är 
väldigt bra på detta. Om enskilda ledamöter i 
kyrkorådet går in och agerar arbetsledare gentemot 
anställda då blir det inte bra. Det är bra att 
kyrkorådet möter de anställda, men om det kommer 
till ledning reagerar jag ganska snabbt. 
Kyrkoordningen gör klar skillnad mellan styrning 
och ledning och det är klokt att försöka följa den. 
Det kanske skulle kunna vara annorlunda i en min-
dre församling men det går inte här. Det är en 
väldigt fin anda i kyrkorådet. Tidigare har det kan-
ske kunnat vara så att kyrkoherden har blivit en 
chefstjänsteman, men så är det verkligen inte nu.716 

 
Kyrkoherden påpekar att det fungerar på ett mycket bra sätt. När det 
kommer till styrning och ledning är det inga tveksamheter vad som gäll-
er i kyrkorådet. Hon kommenterar också att det tidigare kan ha funnits 
tendenser till rollsammanblandning, men att det inte är så längre. Hon 
förtydligar och säger om kyrkorådet: ”…de är församlingens styrelse, då 
de träffas till kyrkoråd. Då de är med i verksamheten är de frivilligarbe-
tare.”717 Detta öppna samarbete mellan kyrkoherde och kyrkoråd vittnar 
även andra informanter om. Det finns dock informanter som intar en mer 
kritisk hållning till de nära banden mellan kyrkoherden och kyrkorådet. 
En informant säger exempelvis:  
 

Kyrkoherden och kyrkorådet är en person. Hon fil-
trerar all information, från personalen till kyrkorådet 

                                        
716 Intervju: S-T. 20:1 
717 Intervju: S-T. 20:1 
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och från kyrkorådet till personalen. Det är lite far-
ligt.718 

 
Även andra informanter har uttryckt liknande tankar, även om de aldrig 
blivit klart utsagda. Det har framförallt handlat om att personer känner 
sig, till viss del, överkörda av kyrkoherden. Att sådana åsikter kan före-
komma verkar inte nytt för kyrkoherden. Vid ett par tillfällen i intervjun 
berättar hon om sin speciella roll och om det ensamma i att vara kyrko-
herde och det svåra med att ta beslut som går emot vissa anställdas vilja. 
Kyrkoherden säger till exempel: ”Jag måste se till församlingens helhet. 
Och då får jag ligga vaken om nätterna.”719 Hon säger också: ”Samtidigt 
är det så att jag måste försöka hålla ihop allting. Församlingen har priori-
teringar och åtaganden, saker och ting måste gå genom mig för att jag 
skall vara informerad och kunna ha en åsikt.”720 Det verkar finnas en 
medvetenhet hos kyrkoherden om att hennes uppdrag är speciellt och att 
det med jämna mellanrum troligtvis kommer att bli ”konflikter” mellan 
henne och de anställda. 
 
Ett exempel är när några informanter känt att de inte har blivit tillfrågade 
eller informerade om den omorganisation som kyrkoherden genomförde. 
Men inte heller här uttrycks det i klartext, snarare uttrycks det som kyr-
koherdens omorganisation, inte som vår omorganisation eller försam-
lingens omorganisation.721 En informant säger klart att organisationen 
kom från ovan.722 Tanken med omorganisationen från kyrkoherdens 
sida, som visats tidigare, var bl.a. att få mer tid att se de stora linjerna 
och att tänka framåt. I en stor församling, med ungefär 60 anställda, där 
alla kommer till kyrkoherden med sina tankar och frågor blir det omöj-
ligt att syssla med annat än detaljfrågor. Kyrkoherden menar att en om-
organisation med flera arbetslag och flera mellanchefer på sikt kommer 
att kunna förändra förhållandet. I några intervjuer menar informanter 

                                        
718 Intervju: 16:9 
719 Intervju: S-T. 20:5 
720 Intervju: S.T. 20:8 
721 Intervju: S-T. 19:2 
722 Samtalsintervju: S-T. 5 
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trots att kyrkoherden nu har delegerat bort det hon kan, så lägger hon sig 
ändå i arbetet även nu.723 
 
En annan fråga som berör kyrkoherdens tid, eller snarare brist på tid, 
kommer fram i ett par intervjuer. En informant säger om kyrkoherden: 
 

Hon är väldigt lite här, hon är mest på möten på an-
dra ställen. Hon har kontakt med kyrkorådet, det är 
det hon har. Hon hinner inte träffa folk, det är det 
många som tycker, det är svårt att få kontakt med 
henne.724 

 
Iakttagelsen stämmer troligen även med kyrkoherdens egen uppfattning. 
Hon har själv berört församlingens storlek och vikten av en organisa-
tionsförändring. Dessutom har hon i ett par perioder varit prästernas re-
presentant i domkapitlet och därmed tillbringat en del tid i Strängnäs för 
sammanträden m.m. 
 
De interna relationerna i kyrkorådet är inte synliga utåt. Man kan dock ta 
upp några frågor. Det poängteras flera gånger att i kyrkorådet är inte det 
partipolitiska det viktiga. Kyrkorådet är något annat. Det poängteras 
också att atmosfären i kyrkorådet är sådan att det blir mycket samtal och 
diskussioner.725 En informant säger att det av några i kyrkorådet kanske 
till och med upplevs vara för mycket samtal.726 Kyrkoherden, kyrkorå-
dets ordförande och vice ordförande bildar gemensamt en stark grupp. 
Kyrkorådets ordförande kan kanske ha en mer besvärlig sits, enligt nå-
gon informant, då han har sin bakgrund i Tveta kyrka och därför upplevs 
ha dubbla lojaliteter.727  
 

                                        
723 Samtalsintervju: S-T. 5 
724 Intervju: S-T. 16:9 
725 Intervju: S-T. 21:1 
726 Intervju: S-T. 21:1 
727 Intervju: S-T. 20:1 
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Huvudgudstjänsten 
 
Som sagts ovan vid ett flertal tillfällen, uttrycker kyrkoherden att det är 
hennes uppgift att försöka hålla ihop församlingen. Detta måste ses mot 
bakgrund av att man upplever sig leva i en kraftigt pluralistisk miljö, 
men också själv innehåller en stor pluralism. Ett starkt uttryck för att 
möjliggöra denna sammanhållning synliggörs när det i intervjuerna 
framkommer att det som sammanlänkar de olika prästerna, trots olika 
teologisk inriktningar, är att en majoritet av komministrarna har en avvi-
sande hållning gentemot kvinnliga präster. I intervjuerna framkommer 
det att kyrkoherden, trots detta, är fullt respekterad av församlingens 
komministrar som chef.728 För att hon och de övriga prästerna skall kun-
na hantera situationen lägger hon ett schema så att alla klarar sig, säger 
en informant.729 Medan en annan informant säger att hon ”hanterar det 
smidigt, hon gör inte saker så att det skall behöva bli kollision.”730 Kon-
sekvensen har blivit att kyrkoherden, för sammanhållningens skull, har 
”stigit åt sidan” som celebrant vid tillfällen då detta skulle kunna påver-
ka sammanhållningen.731 En representant från kyrkorådet säger exempel-
vis: 
 

I Församlingen har vi två klart definierade åsikter i 
kvinnoprästfrågan. Vi klarar det, men inte vid al-
taret. Kyrkoherden klarar dock ut detta mycket ele-
gant, genom schemaläggning och båda parterna är 
mycket respekterade.732 

 
En informant säger om kyrkoherden, att för henne är inte det som skiljer 
viktigare än det som förenar.733 Här kommer också det in som sagts tidi-
gare om kyrkoherden, nämligen hennes egen teologiska åskådning. Hon 

                                        
728 Intervju: S-T. 17:65   
729 Intervju: S-T. 14:16 
730 Intervju: S-T. 15:16 
731 Intervju: S-T. 15:16 
732 Intervju: S-T. 21:5 
733 Samtalsintervju: S-T. 2 
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talar om sig själv som folkkyrklig inom ramen för klassisk kristen tro,734 
medan andra informanter beskriver henne med drag av viss högkyrklig-
het. En informant säger t.ex.: 
 

Om vi jämför med hela Sverige, så är vi en bra bit in 
i bekännelsekyrkan. Kyrkoherden är nog folkkyrklig 
men på en skala med hela Sverige så skulle hon nog 
anses vara bekännelsetrogen. Här är vi lite mer hög-
kyrkliga än i Stockholm.735  

 
Åsikterna hos informanterna om kyrkoherdens hanterande av ämbetsfrå-
gan är blandad. Någon informant menar att förhållningssättet möjliggör 
att ett samtal kan pågå i församlingen. Samma informant kritiserar de 
personer som uttryckligen vill ”…sätta 'pojkarna' på plats”.736 Informan-
ten säger också: 
 

Vi kan prata och diskutera i församlingen och det 
berikar, men det går inte om man blir så intolerant 
att man bara hör sin egen röst. När man slutar lyssna 
då har kriget brutit ut…Men att uppträda på det sät-
tet det går inte, det blir bara konflikter.737 

 
En annan informant utrycker en liknande tanke när denne säger: ”Jag 
kan ha fel, men jag tycker att det är ett vittnesbörd för församlingen att 
man kan leva ihop med olika åsikter.”738 Ytterligare en annan informant 
har istället en mer kritisk hållning och säger: ”Egentligen tycker jag att 
det borde göras klart att det är den ordningen som finns i kyrkan, accep-
teras inte det så får man söka sig vidare.”739 Ett par informanter tar upp 
detta men menar att det inte finns några möjligheter för prästerna att flyt-

                                        
734 Se Intervju: S-T. 20 
735 Intervju: S-T. 18:4 
736 Intervju: S-T. 18:7 
737 Intervju: S-T. 18:7 
738 Intervju: S-T. 17:65 
739 Intervju: S-T. 14:16 
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ta och de ser också det orimliga i att de skulle sluta. Församlingen måste 
helt enkelt göra det bästa möjliga av situationen. Hur upplever försam-
lingen att den påverkas av prästernas olika ställningstaganden? En in-
formant svarar: 
 

Ingen aning. Vi har en massa stofiler som är kvin-
noprästmotståndare. Jag förstår inte frågan, det är 
blandat på alla nivåer. Denna fråga tycker jag är 
fullständigt onödig och förlöjligar kyrkan…Präster-
na gör det de ska, det räcker väl, de predikar och ger 
syndernas förlåtelse osv.740 

 
Informanten fortsätter: 
 

Är det någonting jag skulle vilja ha så är det fler 
män i gudstjänsten. Bevare oss för manligt och 
kvinnligt. Kompetens, ja! Men utifrån kön, nej! 
Man skall göra tjänst åt människor för Gud och det 
kan man göra utan att blanda in könsaspekter.741 

 
Liknande tankegångar återfinns också hos andra informanter, dvs. man 
ser inte någon särskild anledning att samtala om genusperspektiv eller 
manligt/kvinnligt i samband med gudstjänsten.742 Kyrkoherden säger till 
exempel på frågan om man har diskuterat om inklusivt språk: 
 

Nej! Kanske att jag har avdramatiserat det…Jag ty-
cker att det är konstigt med de nya bönerna som 
måste börja med Gud istället för med Herre. Vi har 
även nattvardsbönen: 'som en fader och en moder', 
men jag väljer ej den medvetet…För mig är Gud, 
Fader och jag har inte svårt med det…Men det är 
klart kan man hitta ett inklusivt språk, så skall man 

                                        
740 Intervju: S-T. 18:16 
741 Intervju: S-T. 20:16 
742 Se t.ex. Intervju: S-T. 21:5 
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välja det. Det är bra att de finns de som jobbar med 
frågan. Men det är klart, om det fanns en grupp i 
församlingen som drev detta, då skulle jag nog på 
ett annat sätt fundera vidare kring frågan.743 

 
Utifrån intervjuerna verkar det finnas en uppfattning hos relativt många 
informanter att könsaspekterna är ganska ovidkommande i gudstjänsten. 
Det viktiga är att personen i fråga är bra på det den gör snarare än att kö-
net har betydelse. Det finns dock informanter som tycker att frågorna är 
viktiga och som arbetar med dem, framför allt i familjemässorna.744 
 
Det är inte klart uttalat i intervjuerna, men det skymtar fram ibland att 
det finns frågetecken och schismer vad gäller gudstjänsterna. Arbetslaget 
i S:ta Ragnhilds kyrka uttrycker att de vill arbeta med gudstjänsten på ett 
sätt så att den kan bli mer tilltalande för andra grupper av människor än 
de som nu går dit. Men eftersom det enbart är vid familjemässorna som 
kyrkans arbetslag tjänstgör samlat är det också bara vid dessa gudstjäns-
ter man har möjlighet att förverkliga idéerna. Vid högmässorna är andra 
anställda i församlingen också medverkande. Detta medför, enligt vissa 
informanter, att det inte är möjligt att genomföra förändringar på samma 
sätt.745  
 

Arken/öppna kyrkan 
 
Såväl Arken som Öppna kyrkan har som uttalade mål att vara öppna 
kravlösa mötesplatser. I ett sammanträdesprotokoll från kyrkorådet står 
det: 
 

Diakonin är viktigast i församlingen då det innebär 
att få någonting gjort, när det bl.a gäller att ge om-
sorg, återskapa en mänsklig helhet år dem som kän-

                                        
743 Intervju: S-T. 20:16 
744 Intervju: S-T. 15:16 
745 Se t.ex. Intervju: S-T. 14 eller Intervju: S-T. 15 
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ner ensamheten som ett ok och att ta vara på män-
niskor istället för att underhålla dem.746 

 
Detta skrevs efter att en av församlingens diakoner varit på kyrkoråds-
sammanträdet och berättat om sin syn på diakoni och särskilt om Arken, 
och sammanfattar på ett adekvat sätt hur man vill att relationerna skall 
vara såväl på Arken som i Öppna kyrkan. Det handlar om något annat, 
både djupare och viktigare, än underhållning. Det handlar om ett genuint 
möte, inte om ett givande och tagande perspektiv som utgår ovanifrån. 
Det är snarare ett möte människa mot människa oavsett livssituation. 
Som visats utgår arbetet ifrån en upplevd verklighet. Detta har tydlig-
gjorts i exempelvis visitationsprotokoll, församlingsinstruktion m.m. Här 
får församlingen möjlighet att vara medvandrare under en stund i en 
människas liv. Utan att talet behöver vara lastat av kyrkliga ord kan den 
kristna berättelsen göras levande i mötet genom mänskliga handlingar 
och genom att kyrkans arkitektur och symboler får tala.747  
 
Hur detta sätt att utföra kyrkans uppdrag har diskuterats i församlingen 
har visats ovan. Informanterna är överens om att såväl anställda som 
kyrkoråd har gått från en viss skepticism till accepterande. Skepticismen 
berodde i hög grad på att man helt enkelt inte har vetat hur man som för-
samling kan utföra ett sådant här arbete.748 Andra anledningar har varit 
en viss tveksamhet om vad som är det egentliga uppdraget.749 Nu verkar 
det vara så att det som uppfattas som församlingens diakonala uppdrag 
har en stark förankring. Det omtalas i intervjuer och det syns i försam-
lingsinstruktionen. 
 
Den kritik som kommer fram kommer framförallt, enligt intervjuerna 
från, delar av personalen i Arken. Enligt informanterna bygger den kriti-
ken framförallt på att vissa anställda kan känna sig oroliga för föränd-

                                        
746 Bilaga 1, Sammanträdesprotokoll kyrkoråd, Södertälje-Tveta församling 1999-01-11. 
(NB). 
747 Se t.ex. Intervju: S-T. 17:62  
748 Intervju: S-T. 15:62 
749 Intervju: S-T. 19:8 
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ringar i sitt arbete och att man inte vill förändra det man upplever vara 
väl fungerande.750  
 

Mönster i tankefigurernas praktiska tänkande  
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
KYRKORÅDET 
 

Sammanfattning av kapitel , ”kyrkorådet” 
 
I visionsdimensionen synliggörs det bland annat i församlingsinstruktio-
nen att man upplever sig leva med en dubbel uppgift. Den ena uppgiften 
handlar om att vara en öppen kyrka som är till för de många, medan den 
andra handlar om tydlighet och kärna.751 Man skriver också att den vik-
tigaste utmaningen inför framtiden är att lyckas rymma båda.752 Dubbel-
heten är någonting som återkommer vid flera tillfällen. I viss utsträck-
ning (men självklart inte helt) är det en relativt ny företeelse beroende 
bl.a på det senaste kyrkoherdeskiftet då man fick en kyrkoherde som mer 
relaterar till en folkkyrkotradition än företrädaren.753 Den nuvarande 
kyrkoherden har på ett mer tydligt sätt försökt att öppna upp församling-
en mot denna dubbla uppgift. Samtidigt säger vissa informanter att för-
ändringarna inte är så stora som man skulle kunna tro eftersom båda 
kyrkoherdarna, samtidigt som de är tydliga i sina ställningstaganden, 
också har pragmatiska drag.754  
 
Vilka uttryck tar sig då den dubbla uppgiften? I visionsdimensionen har 
jag visat att inför skrivandet av församlingsinstruktionen har såväl an-

                                        
750 Se t.ex. Samtalsintervju: S-T. 1 
751 Se ovan: t.ex. s. 149  
752 Se ovan: t.ex. s. 149 
753 Se ovan: t.ex. s. 137 f. 
754 Se ovan: t.ex. s. 140 
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ställda 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.755 En 
konsekvens som kyrkoherden uttrycker för församlingen är att 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.756 
 
Liksom den yttre pluralismen är den inre pluralismen något som ständigt 
tycks vara föremål för reflektioner och som kyrkorådet menar att man 
måste ta hänsyn till. Den inre pluralismen är stor vilket bland annat syns 
i att flera av prästerna har skilda teologiska identiteter.757 Men det blir 
också tydligt i andra personalgrupper och till viss del även i kyrkorå-
det.758 Det verkar som om reflektionerna kring den inre pluralismen inte 
alltid förs. 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.759 
 
I visionsdimensionen blir det också tydligt hur olika bilder av vad en 
församling är och vilket uppdraget är, lever jämsides med varandra. 
Kyrkoherden talar om det positiva med folkkyrka och hon använder i det 
sammanhanget ord som ”alla” och ”Gud älskar”. Kyrkoherden målar 
upp en bild av en öppen kyrka med en tillåtande attityd.760 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 omvändelsen central, det handlar om mod att avgöra sig för Kris-
tus.761 Det blir också tydligt att i det sista exemplet handlar det uttryckli-
gen om att man vänder sig till dem som söker en mer bekännelsetrogen 
                                        
755 Se ovan: t.ex. s. 149 
756 Se ovan: t.ex. s. 206 
757 Se ovan: t.ex. s. 153 
758 Se ovan: t.ex. s. 165 f. 
759 Se ovan: t.ex. s. 157   
760 Se ovan: t.ex. s. 151 f. 
761 Se ovan: t.ex. s. 152 
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församling. En sådan församlingssyn finns, enligt informanter, också hos 
andra. Även denna mer omvändelsebetonade församlingssyn får stöd av 
såväl kyrkoherde som andra informanter från kyrkorådet.762 Det uttrycks 
som att det är viktigt att olika kyrkliga inriktningar får plats i försam-
lingen.763  
 
Om bilden av kyrkorådet i visionsdimensionen på många sätt är ett kyr-
koråd präglat av såväl inre som yttre mångfald och som vill ta tillvara 
denna mångfald, hur ser det då ut i förpliktelsedimensionen? På många 
sätt verkar kyrkorådet vara relativt homogent avseende församlingens 
förpliktelser.764 Informanter pekar, till exempel, på att det sällan blir dis-
kussioner av ideologisk karaktär i kyrkorådet.  
 
Det blir tydligt i förpliktelsedimensionen, men även i andra dimensioner, 
att i talet om och av kyrkorådet är det ett par ämnen som återkommer.765 
Det första handlar om församlingens diakonala satsning som gjorts ge-
nom att skicka arbetslaget i S:ta Ragnhild på en studieresa till San Egi-
dio i Rom. Detta ses av informanter som ett led i att kunna utveckla det 
öppna diakonala arbetet.766 Det andra ämnet handlar om kyrkorådets för-
ändring av musikertjänsten i S:ta Ragnhilds kyrka.767 En av grundtan-
karna med förändringen har varit att få möjlighet att satsa på utveckling 
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 visionsdimensionens tankar om att 
arbeta med församlingens kärna samtidigt som man arbetar med ”alla” i 
en öppen kyrka. 
 
Såväl kyrkoråd som anställda verkar vara eniga om att det i den territori-
ella församlingen finns många människor som har det svårt på olika sätt. 

                                        
762 Se ovan: t.ex. s. 156 
763 Se ovan: t.ex. s. 206 
764 Se ovan: t.ex. s. 170 
765 Se ovan: t.ex. s. 167, eller s. 185 
766 Se ovan: t.ex. s. 205 
767 Se ovan: t.ex. s. 168 
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Det handlar om brist på pengar, fysisk- och psykisk sjukdom, ensamhet 
m.m. Men det handlar också om brist på andliga värden.768 I behovsdi-
mensionen har jag visat hur kyrkorådet reflekterar kring prioriteringar av 
olika behov. Utifrån det som sagts i visionsdimensionen och utifrån det 
som man känner sig förpliktigad att göra enligt förpliktelsedimensionen 
verkar det som att kyrkorådets prioriteringar i behovsdimensionen 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 talar om gudstjänst och församlingsbygge. I verksamhetsberättel-
ser och i budgetskrivelser visar det sig att det framförallt är dessa två 
områden som blir uppmärksammade.769 
 
Vad gäller omvärldsdimensionen framkommer det att såväl kyrkorådet 
som de anställda har arbetat med omvärldsanalyser inför skrivandet av 
församlingsinstruktionen.770 Man har inventerat hur det ser ut i försam-
lingen och dess närområden. Man har t.ex. listat de kontakter försam-
lingen har med grupper, myndigheter och institutioner utanför försam-
lingen.771 I omvärldsdimensionen syns också att kyrkorådet reflekterar 
över relationerna till vad som händer i församlingens omvärld och de öv-
riga dimensionerna. Vilken betydelse får det för församlingen när be-
tingelserna ändras i omvärldsdimensionen? Vad bör man till exempel 
göra när kommunen sparar pengar och arbeten dras in?772   
 
Hur förhåller sig relationsdimensionen till det som sagts i de övriga di-
mensionerna? Från såväl kyrkoherdens som kyrkorådets sida kommente-
ras det goda samarbetet dem emellan. Alla är överrens om att det inte 
finns några tveksamheter vad gäller styrning och ledning.773 Även från 
de anställdas sida kommer det fram att informanter förstår att det finns 
en god relation mellan kyrkoråd och kyrkoherde. Men det goda förhål-

                                        
768 Se ovan: t.ex. s. 185 
769 Se ovan: t.ex. s. 187 
770 Se ovan: t.ex. s. 157 
771 Se ovan: t.ex. s. 159 
772 Se ovan: t.ex. s. 205 
773 Se ovan: t.ex. s. 212 
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landet utvecklas också till en kritik som blir synlig i relationsdimensio-
nen. Kyrkoherden upplevs här som till viss del ”onåbar”. Dels upplevs 
det som att hon är borta mycket, dels som att kyrkoherden och kyrkorå-
det är en och samma person. En person som inte kommunicerar utan be-
stämmer.774 Kyrkoherden menar att detta är någonting som hör till den-
nes speciella uppgifter, att i allting försöka tänka in hela församlingen, 
och se till att allting hålls ihop.775 
 

Tankefigurers praktiska tänkande i relation till kyrkorådet 
 
Vad kan man säga om mönstret i talet om identitet och pluralism utifrån 
ovanstående analys? Jag menar att det här, liksom i Olaus Petri försam-
ling, går att uttrycka som två, mer eller mindre aktiva, parallella tankefi-
gurer. Båda tankefigurerna anser jag går att uttrycka med ord ur försam-
lingsinstruktionen. Den första kan då 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 i alla 
fem dimensionerna, oftast inte i uttalat klar motsatsställning till var-
andra, utan snarare som tankemönster vilka församlingen lever med och 
också måste kunna rymma. Den första tankefiguren har sin grund i tan-
ken att församlingen bör vara så öppen och tillåtande att var och en som 
söker sig dit också har möjlighet att finna någonting, känna sig välkom-
men och tillfreds. Den andra tankefiguren har sin grund i att församling-
en bör vara tydlig som kyrka, dvs. i lära och livsmönster. 
 
Båda tankefigurerna verkar finnas såväl i talet inom kyrkorådet som i det 
tal som är relaterat till kyrkorådet. Det verkar dock vara så att trots att 
båda tankefigurerna finns parallellt inom kyrkorådet ger det inte upphov 
till splittringar 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 samt-
liga som ogörligt. En annan förklaring är troligtvis att de två tankefigu-
                                        
774 Se ovan: t.ex. s. 213 
775 Se ovan: t.ex. s. 214 
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rerna inte fungerar statiskt i kyrkorådet. Även om tankefigurerna finns 
verkar informanterna i hög utsträckning ha förmågan att vandra mellan 
dem, dvs. informanter verkar kunna se båda som viktiga och ofrånkom-
liga. Ingen av tankefigurerna upplevs komma i en överordnad ställning, 
dvs. den ena får inte makten över den andra. De lever istället parallellt 
med varandra där var och en av tankefigurerna tolkar kyrkan och för-
samlingen utifrån sitt perspektiv utan att konfrontera varandra.  
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
HUVUDGUDSTJÄNSTEN 
 

Sammanfattning av kapitel, ”huvudgudstjänsten” 
 
När det gäller visionsdimensionen och huvudgudstjänsten måste det be-
skrivas mot bakgrund av kyrkoherdebytet 1997. Informanter har beskri-
vit hur den förra kyrkoherden samlade präster omkring sig som i hög ut-
sträckning delade dennes syn på kyrkan och församlingen. Detta har  be-
skrivits som en i grunden högkyrklig tradition med en positiv syn på 
kärnförsamlingen och relativt stark bekännelsetrohet.776 Den nuvarande 
kyrkoherden beskriver sig själv utifrån en mer folkkyrkobetonad grund-
tanke, men också med positiva tankar kring församlingsbyggande.777 De 
komministrar som anställdes av den förra kyrkoherden är kvar i försam-
lingen, detta får till konsekvens att det finns en spänning vad gäller 
gudstjänstfirandet mellan dessa och den nuvarande kyrkoherden på 
grund av den mer öppna attityd denne har drivit. Denna inre pluralism 
har man bl.a. sökt hantera genom att låta de olika distrikten få olika in-
riktningar på sina gudstjänster, vilket synliggörs i flera dimensioner.778 
Sättet att hantera pluralismen är en nödvändig åtgärd för att kunna rym-
ma de skilda teologiska inriktningar som är levande i församlingen. Men 
det uttrycks också som ett sätt att hantera den pluralism som samtidigt 

                                        
776 Se ovan: t.ex. s. 138 
777 Se ovan: t.ex. s. 139 
778 Se ovan: t.ex. s. 161 eller s. 192 
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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 församlingsinstruktionen uttrycker man visio-
nen som att gudstjänsten är hjärtat i församlingen och alla skall ges möj-
lighet att delta. För att detta skall vara möjligt vill man att det skall fin-
nas ett rikt och varierat utbud i de olika kyrkorna.779 
 
I förpliktelsedimensionen blir det tydligt att det bland informanterna, 
trots visionen om ett varierat gudstjänstutbud, finns olika uppfattningar 
om vilka som är 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 typ av människa. Kyrkoherden me-
nar t.ex. att agendan är utformad på ett sådant sätt att olika människor 
kan tilltalas av den och känna sig tillfreds med den och likaså att kyrko-
rummet verkar tilltala människor. Andra är dock av en annan uppfatt-
ning 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.780 
 
Efter omorganisationen i församlingen skapades ett arbetslag i S:ta 
Ragnhild. Arbetslaget fick, bland annat, till uppgift att arbeta med guds-
tjänsterna. Det man har gjort har varit att arbeta fram en agenda som 
skall följas vid alla gudstjänster. Man har också arbetat med gudstjäns-
tens innehåll och ”rytm”. Förutom sådana praktiska saker har man för-
sökt att arbeta med församlingens delaktighet i gudstjänsten. Det syns i 
flera dimensioner att det finns en viss konflikt i detta. Det beror på att 
några av gudstjänstledarna inte tillhör arbetslaget men ändå leder guds-
tjänster i kyrkan. Detta är i sig inget problem. Problemet är att prästerna 
ibland, av några informanter, inte upplevs som helt lojala med den guds-
tjänstordning och den intention med gudstjänsten som arbetslaget har ar-
betat fram.781 Det kan gälla vem som gör vad under en gudstjänst, vilka 
som är delaktiga eller vilka liturgiska alternativ som används. En liknan-

                                        
779 Se ovan: t.ex. s. 161 
780 Se ovan: t.ex. s. 170 ff. 
781 Se ovan: t.ex. s. 175  
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de svårighet uttrycks också av vissa när det gäller musiken. Här finns in-
formanter som tycker att konserter i kyrkan får för stor plats på bekost-
nad av den breda musiken i gudstjänsten. I den här frågan har kyrkorådet 
gjort ett val och ändrat musikertjänsten så att den, enligt kyrkorådet, 
skall kunna fungera på ett bredare sätt än den gjort tidigare.782     
 
I relationsdimensionen tydliggörs hur församlingen hanterar den del av 
den interna pluralismen som bottnar i skilda ämbetssyner. Det har i flera 
dimensioner framkommit att skilda ämbetssyner är levande. Hanterandet 
av detta sköts primärt av kyrkoherden genom en schemaläggning som 
medför att konfrontationer aldrig behöver komma upp till ytan. Infor-
manter 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 församling, 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 informanter 
som skulle vilja att kyrkoherden tydligare gav utryck för det som är 
Svenska kyrkans officiella hållning i ämbetsfrågan. Kyrkoherden själv 
menar att hennes agerande delvis bottnar i att det är hennes ansvar att se 
helheten och söka hålla ihop allting.783    
 
I Hovsjö uttrycks vision och förpliktelser på ett annat sätt än i S:ta 
Ragnhild. Till att börja med firas enbart en typ av gudstjänst: en utbyggd 
familjegudstjänst. Gudstjänsten är präglad av musik, gemenskap och ak-
tivt deltagande. I Hovsjö uttrycks det klart att gudstjänsten är riktad mot 
dem som söker en gudstjänst som är centrerad kring Jesus och omvän-
delse.784 Söker man en annan typ av gudstjänst finns det andra kyrkor i 
staden att gå till, säger man.785 En informant uttrycker att det är viktigt 
att en gudstjänst har substans och inte bara gudstjänsten utan hela kyrko-

                                        
782 Se ovan: t.ex. s. 196 
783 Se ovan: t.ex. s. 216 
784 Se ovan: t.ex. s. 153 
785 Se ovan: t.ex. s. 175 
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livet skall ge näring åt församlingsmedlemmarnas kristna tro. Det skall 
finnas gemenskap och man skall rustas för ett liv som kristen.786 Den 
som leder arbetet i distriktet är prästen. Det framkommer såväl genom 
intervjun med honom som med andra informanter 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 denne 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 mot-
satt sig att han mer frekvent skall tjänstgöra i övriga kyrkor och att andra 
präster skall tjänstgöra i hans distrikt.787  
 
Det kommer fram 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 ungdomsverk-
samhet, bibeltrohet 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.788 
 

Tankefigurers praktiska tänkande i relation till huvudgudstjänsten 
 
Min mening är att det går att uttrycka talet om identitet och pluralism i 
relation till gudstjänsten som tolkningsbart utifrån samma tankefigurer 
som synliggjordes vad gällde kyrkorådet, dvs. en öppen kyrka med an-
svar för de många samt en kyrka med tydlig kärna. När det gäller guds-
tjänsten har man sedan länge haft ett visst förhållningssätt som nu håller 
på att förändras mot, vad vissa informanter menar är, en större tillgäng-
lighet och öppenhet för grupper av människor som tidigare inte har haft 
sin hemvist i församlingens gudstjänst. Alla anställda är dock inte med i 
förändringen av gudstjänsterna. Situationen kan då, utifrån båda tankefi-
gurerna, upplevas som frustrerande. Församlingens ledning, dvs. kyrko-

                                        
786 Se ovan: t.ex. s. 176 
787 Se ovan: t.ex. s. 143 
788 Se ovan: t.ex. s. 181 
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herde och kyrkoråd, har försökt att hantera detta genom att bl.a låta de 
olika distrikten få ha olika inriktningar på sina gudstjänster, vilket möj-
liggör att såväl inre som yttre pluralism kan få plats i samma församling. 
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 arbetsla-
get finns ett implicit stödjande från ledningen av den tankefigur som jag 
uttryckt som en öppen kyrka med ansvar för de många. Samtidigt som 
kyrkoherden har gjort detta val fortsätter hon att stötta församlingens 
komministrar genom att inte driva ämbetsfrågan till sin spets, utan snara-
re praktiskt och teologiskt möjliggör för dessa att fortsätta arbeta i för-
samlingen.  
 
Det verkar dock inte vara så, i informanternas tal om gudstjänsten, att 
tankefigurerna står som stela orörliga mönster utan rörelser vare sig åt 
det ena eller det andra hållet. Snarare verkar det som att flera informan-
ter menar att de har en grundinställning, men att de mycket väl kan för-
stå, 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 positivt att man 
lyckas rymma en pluralism av människor och åsikter samtidigt i samma 
församling. Informanterna menar också att det inte kommer någonting 
gott ur en konflikt som de menar troligen skulle uppkomma om man 
drev sin uppfattning och inte sökte att jämka ihop åsikter och handlingar. 
 

TALET OM IDENTITET OCH PLURALISM I RELATION TILL 
ARKEN/ÖPPNA KYRKAN 
 

Sammanfattning av kapitel, ”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. Grunden för Arken och 
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Öppna kyrkan finns i stället i den socialt svåra situation som finns inom 
och runt den teritoriella församlingen.789 Detta förhållningssätt blir bl.a. 
tydligt i församlingsinstruktionen 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”.790 Detta tal, tillsammans med de omvärlds-
analyser församlingen har gjort, som exempelvis syns i omvärldsdimen-
sionen, ligger bl.a. till grund för att man har satsat på Öppna kyrkan men 
också för arbetet på Arken. 
 
Arbetet i Öppna kyrkan drivs av arbetslaget i S:ta Ragnhild som någon-
ting de menar att församlingen bör göra med tanke på den diakonala 
grundhållning man uttrycker att man skall stå för.791 Informanter tar flera 
gånger upp att arbetet i Öppna kyrkan från början var ifrågasatt av 
många, såväl anställda som förtroendevalda. Informanterna säger att det-
ta nu har ändrats radikalt till att istället vara ett prioriterat arbete.792 Det 
är endast någon enstaka informant som, utan att vara kraftigt negativ, 
ändå undrar över inriktningen på arbetet i Öppna kyrkan. Kyrkoherden 
ställer också frågan om det möjligen är så att företrädare för kyrkorådet 
hellre skulle vilja ha en starkare profil på arbetet? En informant från 
kyrkorådet tar också upp vikten av att verkligen vara kyrka.793 Det ver-
kar inte vara så att det är starkt divergerande uppfattningar om det goda i 
arbetet med Öppna kyrkan, även om skiljelinjer finns.794 
 
När det gäller Arken, som är en äldre företeelse, verkar det inte finnas 
några direkta meningsskiljaktigheter kring dess vara eller icke vara. När 
det kommer fram olika tankar hos informanter rör det istället, framför 
allt, på vilka sätt Arken kan utvecklas till att bli något mer, något större 
och viktigare. Det handlar framför allt om utvecklingspotential.795      
                                        
789 Se ovan: t.ex. s. 144 ff. 
790 Se ovan: t.ex. s. 148 f. 
791 Se ovan: t.ex. s. 178 ff. 
792 Se ovan: t.ex. s. 200 f. 
793 Se ovan: t.ex. s. 180 f. 
794 Se ovan: t.ex. s. 181 
795 Se ovan: t.ex. s. 145 f. eller s. 181 
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Kyrkorådet har på senare tid visat sitt intresse för såväl Arkens utveck-
ling som för Öppna kyrkans framtid genom att skicka arbetslaget i S:ta 
Ragnhild på studieresa till San Egidio. Detta har arbetslaget tagit till sig 
som ett klartecken för att man stöder det arbete som görs och också är 
villiga att tänka vidare och satsa pengar i arbetet.796 Samtidigt som Ar-
betslaget i S:ta Ragnhild nu driver arbetet vidare är informanter därifrån 
inte främmande för tanken att inriktningen av arbetet kan ”kosta” någon-
ting 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 varit tidigare. Informanter från arbetslaget 
menar dock att det inte alls har kommit så många reaktioner som man 
befarat.797 
 

Tankefigurers praktiska tänkande i relation till Arken/Öppna kyrkan 
 
I det tal i församlingen som står i relation till Arken och Öppna kyrkan 
går det också att finna de två tankefigurerna en öppen kyrka med ansvar 
för de många och en kyrka med tydlig kärna. Tankefigurerna är inte alls 
lika tydliga här som i talet om huvudgudstjänsten. Det är tydligt att det 
av informanterna upplevs att en öppen 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, är perifert och inte primärt rör en teolo-
gisk grundfråga som alla berörs av. Oavsett vilken uppfattning man har, 
vilken tankefigur man rör sig kring, är det möjligt att vara verksam i för-
samlingen utan att konfronteras med arbetet i och tankarna bakom Arken 
och Öppna kyrkan. De personer i församlingen som uttrycker en mer ut-
talat positiv syn på tankefiguren en kyrka med tydlig kärna, är heller inte 

                                        
796 Se ovan: t.ex. s. 168 
797 Se ovan: t.ex. s. 192 
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involverade i Arkens eller Öppna kyrkans arbete på så sätt att de aktivt 
behöver beröras av det. 
 

Församlingens praktiska tänkande  
 

EN FÖRSAMLINGS FÖRSÖK ATT SKAPA ENHET 
 
I föregående undersökning har talet om identitet och pluralism i Söder-
tälje-Tveta församling analyserats utifrån tre utsnitt. Utsnitten har ut-
gjorts av kyrkorådet, huvudgudstjänsten och Arken/Öppna kyrkan. I ana-
lyserna visar det sig att det hos informanter och i övrigt material före-
kommer olika förhållningssätt i talet om identitet och pluralism. Detta tal 
kallar jag det individuella praktiska tänkandet. 798 Då dessa individuella 
praktiska tänkanden har uppvisat uttrycksformer vilka jag påstår går att 
se som ett fåtal mönster i talet om identitet och pluralism, menar jag att 
det är möjligt att urskilja två mer specifika tankefigurer.799  
 
En öppen kyrka med ansvar för de många kallar jag den första tankefi-
guren. Den har sin utgångspunkt i ett förhållningssätt där församlingen 
bör vara så öppen och tillåtande att var och en som söker sig dit också 
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 såväl lära som livsmönster. 
 
Hur hanteras då denna pluralism av tankefigurer? Hur finner man vägar 
för att kunna fortsätta att vara en enhet, trots att man inom sig har tanke-
figurer som såväl talar, som handlar utifrån skilda utgångspunkter? Hur 
hanterar församlingen denna situation, dvs. hur hanterar man förekoms-
ten av två tankefigurer i en och samma församling kallar jag församling-
ens praktiska tänkande. 800 

                                        
798 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer, s. 16 
799 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer, s. 16 
800 Se ovan: ”Practical reason” och tankefigurer, s. 17 
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Man kan säga, att det praktiska tänkandet är tvunget hantera att det pa-
rallellt förekommer olika tal vilka ger uttryck för två olika tankefigurer 
om hur församlingen bör förhålla sig till frågor rörande identitet och plu-
ralism.  
 
Om jag skall uttrycka hur det praktiska tänkandet ser ut idag, synliggörs 
det på olika sätt i varje analysdimension. Församlingen 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 
kyrkoherden. Förändringen vad gäller tankefigurer har framförallt kun-
nat ske då människor har slutat och andra kommit till, gällande såväl för-
troendevalda som anställda. Följden har blivit att båda tankefigurerna på 
ett tydligt sätt lever parallellt idag. Detta gäller för såväl anställda som 
kyrkoråd.  
 
Det går att tänka sig olika sätt att hantera situationen. Men det blir tyd-
ligt i materialet att församlingens hanterande går att uttrycka utifrån det 
kyrkoherden 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 kristen tro.801 
 
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 an-
ställda, oavsett vilken tankefigur man tillhör, dels är medvetna om att si-
tuationen ser ut som den gör och att det är utifrån dessa förutsättningar 
man kan fortsätta att ”spela spelet” utan öppna konflikter. Dels genom 
att ett flertal informanter också tycks värdesätta att en församling kan 
innehålla pluralism.  
 

                                        
801 Se ovan: s. 156 
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Det går att uttrycka situationen som att ställningarna är låsta. Detta bety-
der 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 tanke-
figurerna är missnöjda med många åsikter och handlingar i motsatt tan-
kefigur, 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”, för-
övrigt är trosuppfattningar och handlingar tillåtna i stor variation. Kon-
tentan är att det gemensamma, mer genomgående, samtalet och dialogen 
om församlingens vision verkar vara obetydligt då ett sådant samtal tro-
ligtvis upplevs skulle öppna upp för konflikter. Sättet att hantera plura-
lismen 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 upplevs vara mer eller mindre omöjligt 
och ett försök skulle troligtvis enbart leda till konflikt och splittring. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE – ”SAMTALSINTERVJUER” 
 
1. Berätta om din bild av församlingen. 
2. Hur skulle du vilja karakerisera församlingens självbild? 
3. Hur skulle du sammanfatta din bild av församlingen? 
4. Tror du att det finns andra bilder av församlingen? 
5. Upplever du att församlingen är en enhet, eller består den av flera de-
lar? 
6. Finns det saker eller tankar i församlingen som du inte förstår dig på? 
7. Var i församlingen sker det teologiska tänkandet tror du? (Vet om, 
misstänker, hoppas). 
8. Om du skulle nämna en eller några teologer som du tycker karakerise-
rar församlingen, vem eller vilka skulle det då vara? 
9. Vad tror du pluralism betyder i församlingen? 
10. Hur tar den sig uttryck? 
11. Hur hanterar församlingen den? 
12. Vilka mötesplatser finns i församlingen? 
13. Upplever du att det finns informella ledare i församlingen? 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE – ”INTERVJUER” 
 

Kyrkoråd 
 
1. Berätta för mig vad du tycker att ett kyrkoråd är och hur du tycker att 
det fungerar i din församling? 
2. Berätta om processen kring församlingsinstruktionen. Vad som var 
viktigt med den och vilka samtal som kom upp? 
3. Berätta för mig om hur du ser på församlingen. Vilka utmaningar och 
vilka glädjeämnen ser du? 
4. Berätta för mig hur du ser på församlingen, är det som ”folkkyrka” el-
ler som ”bekännelsekyrka”? 
5. Berätta för mig vad du tycker är viktigt när man anställer en ny per-
son? 
6. Berätta för mig hur du ser på budgeten, fördelningen av pengar och 
olika ståndpunkter kring detta i församlingen? 
7. Berätta för mig hur du tycker att den Gudsbild ser ut som presenteras 
genom församlingens arbete? 
8. Berätta för mig vad du ser i samhället runtomkring och på vilka sätt 
relaterar församlingen till detta? 
 

Gudstjänster 
 
9. Berätta för mig hur du tycker att den Gudsbild ser ut som presenterar i 
församlingens gudstjänster? 
10. Vad säger er församlingsinstruktion om Gudstjänsten? 
11. Berätta för mig om din bild av en bra gudstjänst. Tycker du att ni når 
dit? Vilka samtal kring detta förs i församlingen? 
12. Berätta för mig vad du tycker är viktigt när man anställer en ny per-
son? 



 
 
 

252

13. Berätta för mig hur du ser på budgeten när det gäller gudstjänsten, 
fördelningen av pengar och olika ståndpunkter kring detta? 
14. Berätta för mig vem/vilken typ av människa du tycker att gudstjäns-
ten vänder sig till? 
15. Berätta för mig om vilka det är som firar gudstjänst här. Var för tror 
du att det är dessa människor och inte andra? 
16. Berätta för mig om kvinnoroller och mansroller i gudstjänsten. 
17. Berätta för mig om vilken roll exempelvis barn och invandrare spelar 
i gudstjänsten? 
18. Upplever du att gudstjänstens utformning och utförande på något sätt 
påverkas av att det finns en mängd andra kyrkor med olika traditioner i 
omgivningen? 
19. Berätta för mig om musikens roll i gudstjänsten? 
20. Berätta för mig om dem som inte kommer till gudstjänsten, vilka är 
de och hur resonerar församlingen kring dem? 
21. Berätta för mig om de sociala mötesplatser som finns i anslutning till 
gudstjänsten. Hur tycker du att de fungerar? 
22. Berätta för mig hur gudstjänsterna planeras och vilka tankar som 
finns bakom dess utförande? 
23. Berätta för mig om kyrkorummet och vad du tycker att det förmed-
lar? 
24. Berätta för mig om vad du ser i samhället runtomkring och på vilka 
sätt du tycker att gudstjänsten relaterar till detta? 
 

Familjecentralen  
 
51. Berätta för mig hur du tänker kring familjecentralen. Vilka svårighe-
ter och vilka glädjeämnen har du upptäckt? 
52. Berätta för mig om fördelar och nackdelar med att arbete tillsam-
mans med kommun och landsting? 
53. Berätta för mig vad du tycker är viktigt när man anställer en ny per-
son? 
54. Berätta för mig om budgeten, fördelningen av pengar och olika 
ståndpunkter kring detta? 
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55. Berätta för mig om kvinnoroller och mansroller som förekommer på 
familjecentralen? 
56. Berätta om vilka det är som kommer till familjecentralen? 
57. Berätta för mig om dem som ni inte når. Vilka är de och hur tänker 
ni kring dem? 
58. Berätta för mig om familjecentralen som social mötesplats och hur 
den fungerar? 
59. Berätta för mig om lokalerna och vad du tycker att de utstrålar? 
60. Berätta för mig hur du tycker att den Gudsbild ser ut som presenteras 
genom arbetet på familjecentralen. 
61. Berätta för mig om vad du ser i samhället runtomkring och på vilka 
sätt du tycker att familjecentralen relaterar till detta? 
 

Arken / Öppna kyrkan 
 
62. Berätta för mig hur du tänker kring Arken/Öppna kyrkan. Vilka svå-
righeter och vilka glädjeämnen har du upptäckt? 
63. Berätta för mig vad du tycker är viktigt när man anställer en ny per-
son? 
64. Berätta för mig om budgeten, fördelningen av pengar och olika 
ståndpunkter kring detta? 
65. Berätta för mig om kvinnoroller och mansroller som förekommer på 
Arken/Öppna kyrkan? 
66. Berätta om vilka det är som kommer till Arken/Öppna kyrkan? 
67. Berätta för mig om dem som ni inte når. Vilka är de och hur tänker 
ni kring dem? 
68. Berätta för mig om Arken/Öppna kyrkan som social mötesplats och 
hur den fungerar? 
69. Berätta för mig om lokalerna och vad du tycker att de utstrålar? 
70. Berätta för mig hur du tycker att den Gudsbild ser ut som presenteras 
genom arbetet på Arken/Öppna kyrkan. 
71. Berätta för mig om vad du ser i samhället runtomkring och på vilka 
sätt du tycker att Arken/Öppna kyrkan relaterar till detta? 
 


