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Tro, lära och liv i samklang? Gudstjänstfirande och fråga om sekularisering i 

Svenska kyrkan  

Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker i vilken omfattning anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan firar 

gudstjänst under påsk i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar om resultatet 

av en enkät genomförd 2017 tyder på intern sekularisering inom dessa församlingar. Som 

övergripande analytiskt redskap används teologins fyra röster, vilka presenteras av Bhatti et al i 

”Talking about God in Practice”. Härigenom beaktas olika perspektiv på problemställningen för 

att utröna i vilken omfattning de olika rösterna står i samklang eller om det finns en diskrepans 

eller spänning mellan dem. Den teologi som manifesteras i ett visst handlingssätt, här den 

religiösa seden att fira gudstjänst under påsk, utgör den praktiserande teologiska rösten. 

Problemställningen undersöks dels genom att enkätens resultat analyseras och sätts i relation till 

en liknande enkät genomförd år 2011, dels genom analys av gudstjänstens funktion hos de tre 

övriga teologiska rösterna. Dessa tre röster visar församlingarnas uttryckta teologi avseende 

gudstjänstens funktion i respektive församlingsinstruktion, belyser gudstjänstens funktion från 

Svenska kyrkans perspektiv i stort genom analys av relevanta bestämmelser i kyrkoordningen 

samt genom utvalda teologer och forskare i den akademiska världen och vägledande etiska regler 

för präster och diakoner i Stockholms stift.  Resultatet av enkäten är inte entydigt, men utvisar att 

kyrkans anställda och förtroendevalda i så liten utsträckning deltar i gudstjänst utanför tjänst eller 

uppdrag att det kan tolkas som tecken på sekularisering på församlingsnivå. Den praktiserande 

teologiska rösten påvisar samtidigt tecken på en motsatt parallell process, d.v.s. på 

desekularisering, inom församlingarna. Enligt de övriga tre teologiska rösterna är gudstjänsten 

som religiös sed central, även om församlingsinstruktionen för en av församlingarna antyder att 

gudstjänsten inte har särskilt stor betydelse. Uppsatsen konkluderar att tro, lära och liv i de 

undersökta församlingarna inte är helt i samklang, i och med att den praktiserande teologiska 

rösten tyder på att gudstjänstfirande vid påsk, spelar en alltmer marginell roll som uttryck för 

religiös fromhet. Denna diskrepans kan under tid påverka övriga teologiska röster och hela den 

teologiska konversation, varför den förtjänar att undersökas mer grundligt.  
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Faith, doctrine and life in harmony? Church service and the issue of 

secularization in the Church of Sweden  

Abstract 

The essay examines the extent to which employees and elected representatives of four parishes 

within the diocese of Stockholm in the Church of Sweden, participate in church services, 

discussing whether the outcome of a survey conducted in 2017 indicates internal secularization 

within these parishes. As a comprehensive analytical tool, the four voices of theology are used, 

which are presented by Bhatti et al in "Talking about God in Practice". This method provides 

different perspectives on the issue at hand, in order to examine to what extent the different voices 

are in harmony or if there is a discrepancy or tension between them. The theology embedded 

within the actual practices of a group, in this case the religious tradition of celebrating worship 

during Easter, constitutes the operant theological voice. The issue is examined partly by 

analyzing the results of the survey in relation to a similar survey conducted in 2011, partly by 

analyzing the function of the church service according to the other three theological voices. These 

three voices show the espoused theology embedded within the parishes’ articulation of the 

function of the church service in their respective parish instruction, the function of the church 

service from the perspective of the Church of Sweden according to relevant provisions in the 

regulation of the Church of Sweden (Sw: kyrkoordningen), as well as from the perspective of 

selected theologians and academics and the guiding ethical rules for priests and deacons in the 

diocese of Stockholm. The outcome of the survey is not unambiguous, but indicates that church 

employees and elected representatives participate in church services outside their ministry or 

mission to such a small extent that it can be interpreted as a sign of secularization at parish level. 

The operant theological voice simultaneously shows signs of an opposite parallel process, i.e. on 

desecularization, within the parishes. According to the other three theological voices, the church 

service is central to religious practice, although the parish instruction for one of the parishes 

implies that the church service is not of particular importance. The essay concludes that faith, 

doctrine and life in the examined parishes are not entirely in harmony, as the operant theological 

voice suggests that the celebration of Easter plays an increasingly marginal role as expression of 

religious piety. This discrepancy can in time affect the other theological voices and the whole 

theological conversation, thus it deserves to be investigated more thoroughly. 
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1. Inledning 
Martin Luther lär ha sagt att en av poängerna med gudstjänsten är att Guds ord ska höras. I en 

evangelisk-luthersk kyrka som Svenska kyrkan är gudstjänsten central. För mig personligen är 

det viktigt att regelbundet fira gudstjänst med andra. Men är det självklart och viktigt för alla som 

har uppdrag eller jobbar inom kyrkan? Det finns flera anledningar till varför jag ville undersöka i 

vilken omfattning anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan firar gudstjänst när de inte 

jobbar. Funderingen väcktes initialt för att jag inte får ihop de olika bilderna som jag fångar upp 

inom Svenska kyrkan: å ena sidan sägs att kyrkan måste vara mer än kyrkans anställda och att 

fira gudstjänst tillsammans är det primära, å andra sidan är det för mig ovanligt att se någon av de 

anställda och en hel del av de förtroendevalda i min församling delta i gudstjänsten som 

”privatperson”, utanför tjänst eller uppdrag. Hösten 2016, på Stiftsmötesdagen Uppdrag frihet i 

Stockholm, lyssnade jag på prästen Nadia Bolz-Weber föreläsning om hur hon predikar. Genom 

att umgås, samtala med församlingsbor och använda kyrkans facebook-sida fångar hon upp 

strömningar inom församlingen och försöker koppla det till den text hon ska predika om. Bolz-

Weber fick då frågan hur man ska tänka när man inte känner sin församling, när man inte vet vad 

som oroar dem eller pågår. Men denna fråga kunde Bolz-Weber inte svara på, den situationen var 

främmande för henne. Detta fick mig att undra hur präster inom Svenska kyrkan känner sin 

församling om de inte också firar gudstjänst som ”vanliga” gudstjänstbesökare, med 

församlingen, utanför arbetet. Jag funderade också över om detta var ett typiskt 

storstadsfenomen, eftersom många präster och andra anställda i kyrkan inom Stockholms stift 

inte bor i samma församling som de arbetar i. 

2. Definitioner  
Uppsatsen behandlar frågan om intern sekularisering i Svenska kyrkan genom att undersöka i 

vilken omfattning kyrkans folk firar gudstjänst vid kyrkan största högtid – påsk – i fyra utvalda 

församlingar i Stockholms stift.  

Med ”kyrkans folk” avses i denna uppsats förtroendevalda och anställda i de fyra undersökta 

församlingarna inom Stockholms stift: Boo i Nacka kommun (en förort till Stockholm) samt 

Katarina, Maria Magdalena och Sofia församling (alla tre innerstadsförsamlingar). Beträffande 

enkäten 2017 och dess resultat syftar kyrkans folk oftast på den snävare krets som de facto 

besvarade enkäten. 
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Med ”kyrkans största högtid” avses påsk, då jag har samma utgångspunkt och uppfattning som 

min handledares, teologie doktor Elisabeth Christiansson (Christiansson, 2012, s. 108), att påsken 

är kristenhetens största högtid och att det därför är intressant att särskilt undersöka närvaron på 

påsken, då nu enkäten och uppsatsen behöver begränsas. Eftersom Skärtorsdag, Långfredag och 

Påskdagen i kyrkans liturgiska tradition betraktas som tre delar i en sammanhängande helhet 

vilka förutsätter varandra, är det deltagande i dessa tre som särskilt undersöks i enkäten. 

Med ”sekularisering” avses i denna uppsats en utveckling där konkreta uttryck för religiös 

fromhet – kyrkliga handlingar, symboler och formulerande trosuppfattningar – spelar en alltmer 

marginell roll för normer och beteenden. Generellt brukar med sekularisering avses en process 

där betydelsen för religiös auktoritet minskar på samhälls-, organisations- och individnivå 

(Christiansson, 2012, s. 107). Sekularisering är ett begrepp som framförallt studerats inom 

sociologin och religionssociologin och är egentligen värt en egen uppsats. Begreppet är 

mångfasetterat, och diskuteras mer i avsnitt 5.  

Med ”intern sekularisering” avses i denna uppsats en utveckling på församlingsnivå där kyrkliga 

seder i Svenska kyrkan – spelar en alltmer marginell roll för normer och beteenden på 

församlingsnivå. I förhållande till uppsatsens avgränsning innebär detta grovt, men mer konkret 

följande: Om kyrkans folk följer de tre påskdagarnas gudstjänster i stor utsträckning = avsaknad 

av intern sekularisering. Om kyrkans folk inte följer de tre påskdagarnas gudstjänster, eller endast 

delvis följer dessa utanför tjänst eller uppdrag = intern sekularisering. Begreppet intern 

sekularisering är liksom sekularisering centralt i uppsatsen och diskuteras närmare i avsnitt 5. 

Med ”desekularisering” avses en reaktion emot en pågående sekularisering. 

3. Problemställning 
Uppsatsen undersöker i vilken omfattning kyrkans folk firar gudstjänst på kyrkans största högtid 

– påsk – i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar om resultatet tyder på en 

intern sekularisering inom dessa församlingar i Svenska kyrkan.  

4. Metod och teori 
Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning gestaltas den kristna tron framförallt i gudstjänst och liv. 

En viktig utgångspunkt i uppsatsen är att hur den kristna tron uttrycks i praktiken, hur tron 
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gestaltas i ett handlingssätt, är ett viktigt uttryck för den ifrågavarande gruppens teologi. Det är 

således den religiösa seden, som sådan – firandet av gudstjänst under påsk i Svenska kyrkan - 

som undersöks och diskuteras. Denna utgångspunkt bygger på antagandet att fira påsk genom att 

delta i gudstjänst på Skärstorsdag, Långfredag och Påskdagen är ett traditionellt och konkret 

uttryck för kristen fromhet, som visar på avsaknad av sekularisering. Problemställningen 

undersöks framförallt genom en enkät genomförd i de aktuella församlingarna våren 2017, efter 

påsk. Resultatet av enkäten 2017 analyseras och sätts i relation till resultatet av den enkät som 

genomfördes av Christiansson 2011
1
.  Uppsatsen undersöker vidare självförståelsen och 

gudstjänstens plats hos de fyra församlingar i Stockholms stift som omfattas av uppsatsen, genom 

att analysera problemställningen kopplat till den teologi och de visioner som uttrycks avseende 

gudstjänst i respektive församlingsinstruktion. Frågeställningen undersöks även från Svenska 

kyrkans perspektiv i stort, närmare bestämt genom analys av kyrkoordningens bestämmelser om 

gudstjänst. Ett annat perspektiv på gudstjänsten funktion och på frågan om intern sekularisering 

belyses med stöd av valda teologer och forskare inom den akademiska världen samt ”Codex 

ethicus för präster och diakoner i Stockholms Stift” (nedan benämnd ”Codex ethicus”) utfärdad 

av biskopen i Stockholms stift. Slutligen diskuteras och undersöks problemställningen, i 

förhållande till praktiken, eller om man så vill verkligheten. Verkligheten är i detta fall 

representerad av resultatet av den enkät jag genomfört, som visar på hur kyrkans folk förhåller 

sig till kyrkans största högtid.  Enkäten utgörs av insamling och tolkning av empiriskt material 

och beskrivs närmare i avsnitt 7. Den metod som tillämpas avseende enkäten är således 

kvantitativ. 

För att belysa problemställningen närmare har jag i uppsatsen använt de fyra 

teologiska rösterna som Bhatti et al presenterar i sin bok ”Talking about God in Practice” (Bhatti, 

2010). I uppsatsen fungerar teologins fyra röster som ett övergripande analytiskt redskap, vilka 

ger olika perspektiv på problemställningen. Syftet med att använda teologins fyra röster som 

metod och analysredskap är att utröna, eller ”höra”, i vilken omfattning de olika teologiska 

rösterna står i samklang eller om det finns en diskrepans eller spänning mellan rösterna. Den 

metod som används vid textanalys av den studerade litteraturen och övrigt material är den 

                                                           
1
 Christiansson genomförde våren 2011 en liknande mindre enkätundersökning tillsammans med dåvarande 

diakonistudenten Kerstin Wettermark, för vilken Christiansson redogör för i sin artikel (Christiansson, 2012, ss. 108-
111). 
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hermeneutiska cirkeln där huvudprocessen är tolkning, med en cirkelrörelse mellan text och 

kontext, mellan del och helhet och vice versa. Som fallet alltid är med tolkning är den beroende 

av författarens förförståelse och sammanhang. Författarens tolkningsrepertoar förändras också 

hela tiden enligt den hermeneutiska cirkeln (Langemar, 2008). Det urval jag gjort avseende 

litteratur och annat material som representerar de olika rösterna har baserats på det jag bedömt är 

mest relevant för problemställningen. Men urvalet har, av pragmatiska skäl, även styrts av att jag 

har behövt begränsa omfattningen av min undersökning (istället för kyrkoordningen hade jag 

kunnat välja att undersöka gudstjänstens funktion i bibeln) samt av att uppsatsen är en 

uppföljning av Christianssons studie 2011. De val jag här gjort avseende de olika teologiska 

rösterna är ofrånkomligen normativa och påverkar givetvis undersökningen av 

problemställningen (Grenholm, 2006). 

4.1 Närmare om de fyra teologiska rösterna som analysredskap 
Bhatti et al identifierar fyra teologiska röster som deltar i den teologiska konversationen i 

konceptet ”theology in four voices” (Bhatti, 2010, s. 53f). Deras utgångspunkt är att den (kristna) 

tron söker olika uttryckssätt och strävar efter en större insikt. Själva praktiken, d v s den praktiska 

gestaltningen av tron, är därför en av fyra teologiska rösterna i en teologisk konversation. Det 

finns en relation mellan de olika teologiska rösterna och ett ömsesidigit beroende. Uppdelning 

och insortering i de teologiska rösterna kan även vara flytande mellan de olika rösterna. De fyra 

teologiska rösterna består enligt Bhatti et al av: 

 Den normerande teologiska rösten (”Normative theology”) avser det som den 

praktiserande gruppen ser som en auktoritär källa. Detta kan bestå av skrifter, liturgier och 

trosbekännelser. Eftersom de fyra församlingar som undersöks i uppsatsen utgör 

församlingar i Svenska kyrkans Stockholms stift, menar jag att den normerande teologin 

återfinns bl.a. i Bibeln, Svenska kyrkans kyrkoordning, kyrkohandbok, Svenska kyrkans 

Bekännelsedokument (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 1985) såsom den 

Augsburgska bekännelsen. Kyrkomötet i Svenska kyrkan har antagit kyrkans ”lagbok”, 

kyrkoordningen, där det tydligt anges att varken trosbekännelsen eller läran skall vara 

föremål för tro. Men det finns ett helt kapitel om gudstjänsten och en egen bok om 

gudstjänst och de kyrkliga handlingarna. Jag har gjort ett urval av det som jag menar är 
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relevant för denna uppsats och kommer främst att fokusera på formuleringar och 

bestämmelser i kyrkoordningen avseende gudstjänsten. 

 Den formella teologiska rösten (”Formal theology”) kan beskrivas som teologernas 

teologi, den akademiska teologin. Teologerna inom akademin kan med kritisk och 

självkritisk blick bidra till att sätta in en företeelse i den större kristna kontexten såväl 

kyrkovetenskapligt som systematiskt. Den formella teologin representeras här av 

Christianssons artikel (Christiansson, 2012) samt sociologie doktor Anneli Öljarstrands 

doktorsavhandling i sociologi ”Den mångtydiga församlingen” (Öljarstrand, 2011).  

Beträffande både Christianssons artikel och Öljarstrands avhandling är frågan om intern 

sekularisering inom Svenska kyrkan av särskilt intresse, och behandlas nedan i avsnitt 5. I 

övrigt är Christianssons artikel även intressant eftersom min enkät och uppsats är en 

uppföljning av den enkät hon genomförde 2011. Jag har även valt att sortera in Codex 

ethicus av biskopen i Stockholms stift
2
 som del av den formella rösten. 

 Den uttryckta teologiska rösten (”Espoused theology”) är den teologi som är inbäddad 

i hur en grupp artikulerar sin tro. I denna studie använder jag församlingsinstruktionerna 

för de ifrågavarande församlingarna som exempel på församlingarnas uttryckta teologi. 

Här hade jag även kunnat komplettera med djupintervjuer av medarbetare och 

medlemmar i respektive församling, men har valt att avgränsa min uppsats.  

 Den praktiserande teologiska rösten (”Operant theology”) handlar om den teologi 

som finns inbäddad i hur en grupp utövar och praktiserar religion. Resultatet av enkäten 

belyser församlingarnas praktiserande teologi avseende den problemställning som 

uppsatsen omfattar. Resultatet av enkäten 2017 sätts även i relation till Christianssons 

enkät 2011. Ett alternativ till enkäten hade givetvis även här varit djupintervjuer med 

personer som deltagit i enkäten, exempelvis präster och diakoner om intern sekularisering 

och i vilken omfattning de deltar i gudstjänst utanför sin tjänst.  

Dessa fyra olika röster fungerar som verktyg för att förstå resultatet av enkäten och 

hjälpa till att beskriva kyrkan i sin helhet, genom att tydliggöra hur de olika delarna hänger ihop 

och interagerar. Kort sagt hur de olika teologiska rösterna i församlingarna samtalar med 

                                                           
2
 Codex ethicus från 2011 har arbetats fram av biskop Eva Brunne i Stockholms stift tillsammans med 

kontraktsprostarna och stämts av med kontraktsdiakonerna och de fackliga företrädarna. 
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varandra avseende den undersökta företeelsen, som här handlar om i vilken utsträckning kyrkans 

folk firar påsk och huruvida denna praktik tyder på intern sekularisering. 

Teologisk röst:      

Normerande teologi (Bibeln) Kyrkoordningen (Codex 
ethicus) 

Formell teologi Codex ethicus 
i Sthlm:s stift  

Christianssons 
artikel och 
enkät 2011 

Öljarstrands 
avhandling 

Uttryckt teologi Församlings-
instruktioner 

  

Praktiserande teologi Enkät 2017  Enkät 2011  
    

5. Sekularisering 

5.1 Sekularisering och intern sekularisering  
Sekularisering är ett omdiskuterat begrepp som vanligtvis syftar på en process där betydelsen för 

religiös auktoritet minskar på samhälls-, organisations- och individnivå (Christiansson, 2012, s. 

107). Sociologen Mark Chaves har i samband med sina undersökningar av sekularisering på 

organisationsnivå definierat intern sekularisering som en process där den religiösa organisationen 

i sina beslutsstrukturer alltmer börjar likna den sekulära organisationen (Chaves, 1994, s. 749f). 

Sociologen Karel Dobbelaere använder istället begreppet latent sekularisering och redogör för 

hur individers sekularisering oavsiktligen kan leda till sekularisering av religiösa organisationer 

(Dobbelaere, 2002). Eftersom uppsatsen behandlar frågan om intern sekularisering i Svenska 

kyrkan genom att undersöka i vilken omfattning kyrkans folk firar gudstjänst under påsken är 

Dobbelaeres begrepp latent sekularisering intressant. Det som enkäten undersöker är just hur 

individerna – anställda och förtroendevalda i församlingarna– agerar. Därför blir den indirekta 

frågan om den eventuella sekularisering på individnivå hos de som besvarat enkäten oavsiktligen 

kan leda till sekularisering av deras församlingar. Min uppfattning är att det finns en koppling 

mellan individers sekularisering och religiösa organisationers, i vart fall när individerna på olika 

sätt företräder de religiösa organisationerna, i likhet med Dobbelaeres tes om latent 

sekularisering. Uppsatsen undersöker och besvarar dock inte frågan om denna koppling explicit, 

då den faller utanför ramen för uppsatsen. Eftersom denna uppsats även är en uppföljning av 

Christianssons enkät 2011, är det av vikt att använda samma definition och perspektiv vid en 

jämförelse mellan min enkät 2017 och Christianssons enkät 2011.  
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5.2 Christiansson om sekularisering 
Med avstamp i en överenskommelse 2008 mellan regeringen och ett femtiotal idéburna 

organisationer samt Sveriges kommuner och landsting, undersöker Christiansson i sin artikel 

”Intern sekularisering i Svenska kyrkan” i boken ”Värdegrunder i Kyrka, Diakoni och Samhälle” 

i vilken grad Svenska kyrkan är en arena för att ”uttrycka sina värderingar i ord och handling”, 

huruvida det skett en sekularisering inom Svenska kyrkan och dess närstående organisationer 

samt vilka uttryck denna sekularisering i så fall tagit sig (Christiansson, 2012, s. 106). Med 

begreppet sekularisering avser Christiansson ”en utveckling där konkreta uttryck för religiös 

fromhet – kyrkliga handlingar, symboler och formulerande trosuppfattningar – spelar en alltmer 

marginell roll för normer och beteenden” (Christiansson, 2012, s. 106). Christiansson fastställer 

att hennes perspektiv är den religiösa seden i Svenska kyrkan, utifrån begreppet intern 

sekularisering med utgångspunkt i dels hennes egen tidigare forskning om diakoniinstitutioner i 

Svenska kyrkan
3
, dels en mindre enkätundersökning 2011 gällande i vilken mån Svenska kyrkans 

egna medarbetare och beslutsfattare deltog i firandet av påsk (Christiansson, 2012, s. 108). Från 

sin tidigare forskning konkluderar Christiansson att hon ser en tydlig sekulariseringstendens 

beträffande diakoniinstitutionerna. I Christianssons andra exempel på intern sekularisering inom 

Svenska kyrkan undersöker hon deltagande i påskfirandet bland Svenska kyrkans anställda och 

förtroendevalda i fyra innerstadsförsamlingar i Stockholm påsken 2011, med särskilt intresse för i 

vilken mån anställda och förtroendevalda deltog i gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag och om 

man följde de tre påskdagarnas gudstjänster, för vilken redogörs närmare i avsnitt 7.2.  

5.3 Öljarstrands doktorsavhandling 
Akademien i Sverige innehåller få undersökningar av intern sekularisering inom Svenska kyrkan, 

varför Öljarstrands doktorsavhandling (Öljarstrand, 2011) är intressant. I sin avhandling har hon 

analyserat hur en sekulariserad kontext och interna organisatoriska krav påverkar Svenska 

kyrkans församlingar i fråga om organisationsstruktur och aktiviteter, de olika aktörernas roller 

och inbördes relationerna. Det övergripande syftet med Öljarstrands empiriska studie var att bidra 

till ökad förståelse av hur samhällelig, organisatorisk och individuell sekularisering påverkar och 

hanteras av aktörerna i Svenska kyrkans församlingar (Öljarstrand, 2011, s. 123). Aktörerna i 

studien omfattas av kyrkoherde, förtroendevalda, anställda och ideella. Öljarstrands centrala 

                                                           
3
 Med hänvisning till sin tidigare forskning anger Christiansson flera exempel på bl.a. minskningen av konkreta 

kristna uttrycksformer inom diakoniinstitutionerna. Detta faller dock delvis utanför ramen för denna uppsats varför 
jag inte närmare redogör för dessa utan hänvisar till Christianssons artikel och forskning. 
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slutsats är att majoriteten av församlingarna, i syfte att konkurrera på en religiös marknad och 

behålla sina medlemmar, har accepterat en marknadsanpassad organisationsmodell. Hon menar 

att dagens stora utmaning för Svenska kyrkans församlingar därför är att hitta en balans mellan 

att bevara traditioner och att anpassa organisationen till det omgivande samhällets krav på 

marknadsanpassning och rationalisering. Öljarstrand definierar intern sekularisering som ”den 

religiösa organisationens utveckling mot konformitet med det sekulära samhället” (Öljarstrand, 

2011, s. 60), och använder begreppet intern sekularisering i betydelsen ”avtagande religiös 

auktoritet (episkopal) till förmån för en målrationell auktoritet (byråkratisk/demokratisk 

auktoritet) i religiösa organisationer” (Öljarstrand, 2011, s. 128). Hon lyfter i sin avhandling fram 

hur Svenska kyrkans balansgång mellan att bevara traditioner och anpassa organisationen i sig 

kan resultera i intern sekularisering. Vidare pekar Öljarstrand i sin avhandling på att det som 

upplevs svårast för samtliga aktörer
4
, trots nya verksamheter och satsningar i församlingarna, är 

att förhålla sig till det vikande antalet deltagare i söndagens traditionella gudstjänster. Här lyfter 

hon fram paradoxen där ”följderna av en pågående sekularisering utanför och inom församlingen, 

kan resultera i (en) parallell process mot desekularisering i församlingarna.” (Öljarstrand, 2011, s. 

122), varvid desekularisering definieras som en reaktion emot en pågående sekularisering 

(Öljarstrand, 2011, s. 127). 

Öljarstrand applicerar i sina analyser genomgående ett organisationsteoretiskt 

perspektiv på organisationer som öppna system som både påverkar och påverkas av sin 

omgivning i olika grad (Öljarstrand, 2011, s. 123). Som ett resultat av sin forskning kritiserar hon 

i slutet av sin avhandling Chaves definition av intern sekularisering, då hon menar att den är 

problematisk i och med att den i vissa sammanhang blir otydlig, eftersom den blandar samman 

företeelserna ”sekulariserande idéer” och ”religiöst neutrala idéer” i relation till sekularisering i 

form av avtagande religiös auktoritet inom religiösa organisationer (Öljarstrand, 2011, s. 128). 

Otydligheten medför att intern sekularisering dels kan betyda ”en religiös organisations 

anpassning till och implementering av sekulariserade idéer” d.v.s. antireligiösa eller 

underminerande idéer, dels kan omfatta ”församlingens anpassning och implementering av icke-

sekulariserande idéer” d.v.s. religiöst neutrala idéer som målrationella idéer om organisering, 

ledarskap och marknadsanpassning. Chaves tolkning förutsätter således, enligt Öljarstrand, att 

även religiöst neutrala idéer kan bidra till att försvaga eller underminera religiösa idéer och 

                                                           
4
 Aktörerna syftar på kyrkoherde, förtroendevalda, anställda och ideella 
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trosföreställningar och därmed den religiösa auktoriteten, vilket Öljarstrand ställer sig tveksam 

till (Öljarstrand, 2011, s. 129). Öljarstrand förordar istället begreppet ”organisationsförändringar” 

vid studier av förändringar inom religiösa organisationer och framhåller att avhandlingens 

resultat visar att de förändringar som församlingarna genomgår är mer komplexa och handlar om 

mycket mer än ett förändrat maktförhållande mellan det religiösa och det byråkratiska inom 

organisationen respektive samhället. ”Intern sekularisering” som begrepp bör, menar Öljarstrand, 

enbart användas för de omdaningar inom religiösa organisationer som har ett direkt syfte att 

förändra de religiösa idéerna, trosföreställningarna och läran inom organisationen och kan 

definieras som ”en religiös organisations grad av anpassning till och implementering av 

antireligiösa idéer som under en viss tid och på viss plats är rådande i det omgivande samhället” 

(Öljarstrand, 2011, s. 130).  

5.4 Uppsatsens användning av begreppen sekularisering och intern 

sekularisering 
Öljarstrands definition och modifiering av begreppet intern sekularisering är intressant och 

välmotiverat utifrån hennes perspektiv, vilket avser själva organisationen Svenska kyrkan och 

frågan om organisationsförändringar. Det är däremot inte relevant med en sådan modifiering av 

begreppet för denna uppsats, då mitt perspektiv är den religiösa seden som sådan och inte 

organisationsperspektivet. Öljarstrands definition skulle i detta sammanhang bli alltför snäv, 

enligt min uppfattning. Jag har därför ingen anledning att modifiera Chaves definition av 

begreppet intern sekularisering på samma sätt som Öljarstrand. Däremot är Christianssons 

definition av begreppet sekularisering relevant som tidigare nämnts, liksom hennes perspektiv 

avseende den religiösa seden i Svenska kyrkan. På så vis är det fråga om sekularisering på 

organisationsnivå – enligt Chaves indelning således intern sekularisering – även om det inte är 

Svenska kyrkan på stifts eller nationell nivå som undersöks. Min enkät fokuserar på den kristna 

seden och kopplingen till församlingens och individens beteende och normer. De individer som 

undersöks är de i församlingarna aktiva och drivande i form av anställda och förtroendevalda. Det 

finns en tydlig koppling mellan de individer som besvarat enkäten och deras beteende och 

församlingens självförståelse såsom den uttrycks i församlingsinstruktionerna. Detta knyter på 

sätt och vis an till Dobbelaeres användning av begreppet ”latent sekularisering”
5
. Uppsatsens 

                                                           
5
 Se ovan i avsnitt 5.1 
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definition av sekularisering och intern sekularisering utgår dock framförallt från Christianssons
6
 

och i uppsatsen avses med ”sekularisering” en utveckling där konkreta uttryck för religiös 

fromhet – kyrkliga handlingar, symboler och formulerande trosuppfattningar – spelar en alltmer 

marginell roll för individens normer och beteenden.  Begreppet ”intern sekularisering” i 

uppsatsen syftar här på den sekularisering som sker på församlingsnivå, och avser i uppsatsen 

själva den religiösa seden i Svenska kyrkan såsom den uttrycks just på församlingsnivå.  

6. De fyra teologiska rösterna 
Den normerande teologin i de undersökta församlingarna, bl.a. Bibeln och Kyrkoordningen 

bearbetas på olika sätt av formella teologiska röster från akademin m m. Församlingarnas 

självförståelse baseras på de normerande teologiska rösterna, under påverkan av formella 

teologiska röster. Självförståelsen utmynnar i och uttrycks i församlingsinstruktionen, vilken 

alltså är den uttryckta teologiska rösten. Den praktiserande teologiska rösten visar på hur 

församlingen, här företrädd av kyrkans folk, i praktiken agerar i det aktuella hänseendet; den 

religiösa seden inom Svenska kyrkan att fira gudstjänst under påskens tre dagar.  

Normerande teologi →Formell teologi →Uttryckt teologi→ Praktiserande teologi 

Men förhållandet är inte så enkelt och linjärt som ovan, utan det är fråga om en dynamisk 

interaktion och ett samtal mellan de olika teologiska rösterna. Det är ett konstant samtal och 

utbyte, där de olika rösterna interagerar och har olika funktioner. Samtalet utmynnar i en 

självförståelse, som uttrycks och även visar sig i ett visst beteende - i den praktiserade teologin. 

Självförståelsen kan givetvis omprövas och leda till en förändring av den praktiserande teologin, 

och vice versa. Bhatti et al påminner oss om att vi aldrig kan lyssna till en av dessa teologiska 

röster utan att höra ekon av de andra tre rösterna (Bhatti, 2010, s. 54). 

                                                           
6
 Christianssons definition: ”..sekularisering, en utveckling där konkreta uttryck för religiös fromhet – kyrkliga 

handlingar, symboler och formulerande trosuppfattningar – spelar en alltmer marginell roll för normer och 
beteenden” (Christiansson, 2012) 
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6.1 Närmare om de fyra teologiska rösterna i denna uppsats: 

 

6.2 Den relevanta normerande teologiska rösten för problemställningen  
Utgångspunkten för den normerande teologiska rösten i de svenskkyrkliga församlingar som 

studeras i denna uppsats går tillbaka till Bibeln, de tre fornkyrkliga huvudsymbola
7
 samt Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter från 1500-talet (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 1985)
8
. 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, varför även Svenska kyrkans 

kyrkoordning (KO, 2017) (nedan benämnd ”KO”), vilken kan liknas vid Svenska kyrkans lagbok, 

är del av den normerande teologiska rösten i detta sammanhang. KO behandlar på flera ställen 

gudstjänstens roll, varför jag menar att KO är den relevanta teologiska rösten i normerande 

hänseende
9
. Inledningarna till hela KO samt dess olika avdelningar innehåller viktiga teologiska 

aspekter på det som behandlas i de mer juridiska avdelningarna och kapitellen. 1 kap 1 § KO 

fastställer att  

                                                           
7
 Den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen  

8
 Den Augsburgska bekännelsen och dess apologi, Schmalkaldiska artiklarna, Om påvens makt och överhöghet, 

Luthers lilla och stora katekes, Konkordieformeln och Uppsala mötesbeslut. 
9
 Andra viktiga texter som uttrycker vad Svenska kyrkan tror, bekänner och lär är givetvis gudstjänstböckerna som 

utöver bibeln utgörs av Svenska kyrkans kyrkohandbok, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken och 
En lite bönbok. 

•Församlings-
instruktionerna 

•Min enkät 2017 

•Christenssons  enkät 
2011 

•Codex ethicus 

•Öljarstrands  
avhandling 

•Christenssons  artikel 
2011 
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•(Bibeln) 

•(Codex ethicus) 

Normerande 
teologisk röst 

Formell 
teologisk röst 

Uttyckt 
teologisk röst 

Praktiserande 
teologisk röst 
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 ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, […] 

sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade 

augsburgska bekännelsen av år 1530[..].”  

 

Denna uppräkning visar att det finns en rangordning där gestaltningen i gudstjänst 

och liv kommer först. Kristen tro är en bekännelse till levande Gud och svar på Guds tilltal som 

kommer till uttryck i vad kyrkan gör, det jag i denna uppsats benämner som den praktiserande 

teologiska rösten. Inledningen till 1 kap. 1 § KO förklarar att varken trosbekännelsen eller läran 

är föremål för tro, utan redovisar kyrkans övertygelse och tro, men den grundläggande tron, 

bekännelsen och läran ska komma till uttryck i allt kyrkan gör och säger. ”Kyrkan förutsätter att 

de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv” (KO, 2017, s. 4). Eftersom denna 

uppsats behandlar frågan om intern sekularisering på församlingsnivå och deltagande i gudstjänst 

är härutöver främst kapitel 2 ”Församlingens uppdrag” och kapitel 17 ”Gudstjänstliv” av 

intresse här. 2 kap 1 § KO fastställer att ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Inledningen till nämnda 

kapitel klargör att allt annat som församlingen gör är stöd för och en konsekvens av 

församlingens grundläggande uppgift och att den demokratiska organisationen och kyrkans 

ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar. 17 kap 1 § KO fastställer att ”I församlingen 

skall gudstjänst firas i form av huvudgudstjänster, kyrkliga handlingar och andra gemensamma 

gudstjänster.”. Dess inledning beskriver att  

 

 ”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.[..] I gudstjänsten 

får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och 

lovsång”.  

 

Av ovannämnda citat torde gudstjänstens centrala betydelse inom Svenska kyrkan 

och därmed den normerande teologiska rösten för de församlingar uppsatsen behandlar, vara 

klarlagd.  



18 

6.3 Den relevanta formella teologiska rösten för problemställningen 
Generellt sett utgörs den formella teologiska rösten av de professionella teologernas röst inom 

akademin som i dialog med övriga akademiska discipliner bidra till att sätta in en företeelse i den 

större kontexten, oavsett om denna är kristen eller ej. Den formella teologiska rösten kan ofta 

höras indirekt genom såväl den normerande som den uttryckta teologiska rösten. Men dess roll är 

framförallt att genom kritiska, historiska och filosofiska frågeställningar rent intellektuellt 

artikulera hur den sökande tron kan förstås och uppfattas (Bhatti, 2010, s. 55). Eftersom 

uppsatsen undersöker intern sekulariseringen inom Svenska kyrkan med fokus på gudstjänstlivet 

som sed avgränsas den formella teologiska rösten till det jag menar är relevant i nämnda kontext. 

Som tidigare angetts har denna fråga inte undersökts i någon större omfattning i svensk teologi. 

Den formella teologiska rösten belyses därför i uppsatsen av Christianssons artikel 

(Christiansson, 2012) samt Öljarstrands doktorsavhandling (Öljarstrand, 2011).  Christianssons 

artikel är relevant dels eftersom min enkät är en uppföljning av hennes ministudie från 2011, dels 

avseende perspektiv, frågeställning och diskussion avseende begreppen sekularisering och intern 

sekularisering, vilket framgår ovan i avsnitt 4 samt 5.2 och 5.3. Christianssons enkät från 2011 

presenteras dock närmare i samband med den praktiska teologiska rösten i avsnitt 7 nedan. 

Beträffande Öljarstrands avhandling är den del som är relevant för min frågeställning framförallt 

hennes diskussion och belysning av frågan om intern sekularisering inom Svenska kyrkan, se 

vidare ovan i avsnitt 5.3 och 5.4. Jag kommer inte i detta avsnitt närmare beröra Christianssons 

och Öljarstrand som representanter för den formella teologiska rösten, utan här istället redogöra 

för och diskutera Codex ethicus. Codex ethicus är en annan typ av formell teologisk röst, än de 

två nyssnämnda, då den från ett annat perspektiv behandlar frågan om hur kyrkans folk bör agera 

och förhålla sig avseende gudstjänstlivet. Gränsen gentemot den normerande teologiska rösten 

kan, när det gäller Codex ethicus, beskrivas som flytande
10

. 

6.3.1 Närmare om den formella teologiska rösten avseende Codex ethicus för präster och 

diakoner i Stockholms stift 

Codex ethicus avser enbart präster och diakoner och tar i vissa delar upp just frågan om att hur 

präster och diakoner agerar ger uttryck för en livshållning – med det perspektiv denna uppsats 

anlägger: hur ett visst sätt att uttrycka sig och agera är ett uttryck för en teologi. Eftersom de fyra 

undersökta församlingarna ingår i Stockholms stift är biskopens uttalande om etiken i denna del 

                                                           
10

 Jag har valt att inte använda Codex ethicus som normerande teologisk röst, då jag inte närmare undersökt i vilken 
omfattning de som svarat på enkäten eller församlingarna förhåller sig till Codex ethicus. 
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en formell teologisk röst, som tar sikte på en särskilt aspekt av uppsatsens frågeställning, 

avgränsad just till präster och diakoner och i förhållande till vigningstjänsten. 

Det framgår tydligt att Codex ethicus inte på något sätt ersätter vigningslöftena eller 

det som står i kyrkoordningen, men den ger en tolkning och är utryck för en livshållning, enligt 

biskopens inledningsord. Avsikten är att för de som står i vigningstjänst ska Codex ethicus, 

liksom vigningslöftena, bli ett stöd i livet i den dagliga strävan ”efter att låta tro, lära och liv bli 

ett” (Brunne, 2011, s. 3). Riktlinjerna anges vara vägledande oavsett vilken tjänst man innehar, 

inom eller utom kyrkan, och gäller såväl under arbetstid som under fritid, eftersom man alltid är 

präst eller diakon. Att Codex ethicus är etiska innebär att de är avsedda att vara vägledande 

riktlinjerna både vad gäller generella förhållningssätt och mer konkreta handlingar, och att de 

fungerar som tydning av det förtroende som ges åt dem som står i kyrkans vigningstjänst. Av 

vigningslöftena för präster och diakoner är gemensamt att de ”ska leva som Kristi tjänare och 

sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett” (Brunne, 2011, s. 6)
11

. Codex ethicus behandlar just 

frågan att tro, lära och liv ska vara i samklang med varandra. Beträffande kallelsen och frågan om 

arbetstid anger Codex ethicus (Brunne, 2011, s. 12):  

 

 ”Kallelsen, den inre som bekräftas av den yttre, är en helhet. Man är alltid, i arbete och på fritid, präst eller 

diakon. Präster och diakoner är förebilder för andra och företrädare för den kyrka de tjänar. Det är exempelvis 

inte godtagbart att uppmana andra till flitig kyrkogång medan man själv inte deltar i gudstjänstlivet. För att vara 

trovärdig ska en präst eller diakon i sitt eget privata liv praktisera de kyrkliga handlingarna, de som han/hon har i 

uppdrag att förvalta i sin tjänst…” 

 

Codex ethicus erinrar om att alla som står i kyrkans vigningstjänst har ett personligt 

ansvar för att förtroendet hålls levande. Avseende frågan egen själavård fastställer Codex ethicus 

följande (Brunne, 2011, s. 13):  

 

 ”Att vara präst eller diakon är därför i första hand en fråga om lärjungaskap och om delaktighet i kyrkans och 

församlingens liv. Ett regelbundet böne- och gudstjänstliv är lika väsentligt för dem som står i kyrkans 

vigningstjänst som för alla kristna. Därför ska präster och diakoner avsätta den tid de behöver för att vårda sitt 

eget andaktsliv. Att tillsammans med församlingen fira gudstjänst, ta emot sakramenten och höra andra predika är 

en omistlig del i den egna andliga mognaden.” 

  

                                                           
11

Vigningslöftena framgår av Biskopsmötets brev från 2014 ”Kallad till präst och diakon”  (Biskopsmötet 2014, 
2014) 
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Codex ethicus förklarar att det som är speciellt ”för präster och diakoner är 

vigningslöftena och att tillsynen inte endast gäller yrkeslivet i strikt mening, utan hela livet och 

levnadssättet”. Sammanfattningsvis så är den formella rösten avseende prästers och diakoners 

ansvar för att delta i gudstjänstlivet mycket tydlig i Codex ethicus, även om den avslutningsvis 

också innehåller en nyansering i form av en påminnelse om att ytterst är varje präst och diakon 

beroende av Guds nåd och avslutas med ord från vigningsordningen: Jag vill med Guds hjälp och 

i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften (Brunne, 2011, s. 17). 

6.4 Den relevanta uttryckta teologiska rösten för problemställningen 
Som angetts ovan är den uttryckta teologiska rösten den teologi som är inbäddad i hur en grupp 

artikulerar sin tro. Eftersom det är kyrkans folk, anställda och förtroendevalda som undersöks i 

uppsatsen och som besvarat enkäten menar jag att församlingsinstruktionerna i respektive 

församling på ett relevant sätt speglar respektive församlings uttrycka teologisk röst. 

Församlingsinstruktionerna tas ju fram i ett samarbete mellan varje församlings anställda (främst 

präster och kyrkoherde) och förtroendevalda samt i många fall volontärer och övriga anställda 

och medlemmar inom Svenska kyrkan i församlingen. Församlingsinstruktionerna är avsedda att 

vara ett styrdokument för varje församling som syftar till en fördjupning i det egna och strategi 

för nuet och framtiden. Enligt biskopen i Stockholms stift ska församlingsinstruktionen vara ett 

verktyg för församlingens vardagsarbete och stå i relation till detta. Uppsatsen redogör för 

samtliga fyra församlingsinstruktioner såsom de förelåg påsken 2017 och sammanfattar de delar 

som är relevanta avseende gudstjänstens funktion i församlingen och om något särskilt anges i 

förhållande till påsken och frågeställningen i denna uppsats. De fyra församlingar som undersöks 

i denna uppsats utgörs av Boo i Nacka kommun samt Katarina, Maria Magdalena och Sofia i 

Stockholms kommun, samtliga församlingar i Stockholms stift
12

.  

6.4.1. Boo församlings församlingsinstruktion  

Boos församlingsinstruktion (Boo församling, 2014) innehåller både hänvisningar och citat från 

kyrkoordningen och Bibeln och slår fast att Jesus Kristus är kyrkans centrum och livskälla, och 

att kyrkans utmaning består i att presentera och gestalta evangeliet på ett relevant sätt i vår tid. 

Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission, men ingen av dessa uppgifter kan stå för sig själv utan hör samman och ska 

                                                           
12

 Inledningsvis var min avsikt att även inkludera Högalids församling då denna ingår i Christianssons enkät, men 
dessvärre lyckades jag inte få till stånd ett utskick av min enkät där. 
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gemensamt bidra till att göra Jesus Kristus tydlig i Boo församling. Förutom att både i inledning 

och i avslutning diskutera gudstjänstens roll så är ”gudstjänst” även en egen rubrik i Boos 

församlingsinstruktion som upptar en hel sida av instruktionens totalt sex sidor. Instruktionen 

hänvisar till kyrkoordningen och slår fast att gudstjänsten är kyrkolivets centrum, att gudstjänsten 

handlar om gemenskap med både Gud och varandra, som inleds under gudstjänsten och fortsätter 

i samvaron efteråt. Församlingens huvudgudstjänst på söndagar är församlingens centrum (Boo 

församling, 2014, s. 6):  

 

 ”All annan verksamhet i församlingen utgår ifrån, samt leder till denna gudstjänst […]. Gudstjänsten uttrycker 

församlingens tillbedjan och lovsång.” 

 

Utformningen av gudstjänsten diskuteras och utmaningarna anges bl. a. vara: Att 

visa på att huvudgudstjänsten är centrum genom att tydligare knyta församlingens verksamhet till 

denna gudstjänst, Att skapa en känsla av ”längta till” gudstjänsten som en höjdpunkt i veckan 

samt En plats där det ges kraft, tröst och inspiration till vardagen. 

 I samband med att uppgiften mission diskuteras anges att ”allt arbete kyrkan gör, 

vare sig det är gudstjänst, diakoni eller undervisning, i en bemärkelse också är mission”. I 

avslutningen fastslås att församlingsinstruktionen är tänkt att vara en hjälp för församlingen att 

gestalta, i vår tid och vårt sammanhang, det som är kyrkans främsta syfte med hänvisning till 

kyrkoordningens kapitel 2
13

. Sammanfattningsvis kan konstateras att gudstjänstens roll är helt 

central, allt utgår från och syftar till den enligt instruktionen. Församlingsinstruktionen är 

framåtsyftande och har en genomarbetad teologi som knyter an och hänvisar till KO. 

6.4.2. Katarina församlings församlingsinstruktion  

I sin inledning anger Katarinas församlingsinstruktion (Katarina församling, 2015) att den är ett 

framåtsyftande strategiskt dokument och ett instrument för att möta framtidens utmaningar, som 

utgör församlingens grundläggande dokument för att stärka dess identitet som församling. 

Instruktionen innehåller teologiska reflexioner om församlingens uppdrag och ska fungera som 

utgångspunkt vid utarbetandet av budget, mål och verksamhetsplaner. Efter en omfattande 

                                                           
13

 ”Församlingens syfte är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas 
och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” (KO, 2017) 
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omvärldsanalys, som också klargör församlingens grundläggande värdering, fastställs att 

Katarina församling strävar efter att ständigt utvecklas för att möta människors andliga längtan 

och behov. Visionen är att vara ”en angelägen och öppen mötesplats för förnyelse av gudstjänst, 

undervisning och organiserad medkänsla”. Under rubriken ”Församlingens pastorala program” 

tydliggörs sambandet mellan mission och gudstjänst där det anges att gudstjänsten är 

församlingens främsta missionsfält, och att det är i gudstjänsten ”vi påminner och inspirerar 

varandra om att vår viktigaste gudstjänst är i vardagen, i mötet med varje behövande människa 

och att vi därför behöver organisera vår medkänsla” (Katarina församling, 2015, s. 4). 

Under rubriken ”Gudstjänst” klargörs att Katarina församling har de mest 

välbesökta gudstjänsterna i Svenska kyrkan. Gudstjänsten är tydligt navet i 

församlingsverksamheten och målet med varje gudstjänst är att skapa ett rum och en atmosfär 

som ”hjälper oss att öppna våra sinnen för Guds kärlek och fördjupa vår medvetna kontakt med 

Gud”. I gudstjänsten ges en möjlighet för människor att möta de djupaste behoven av mening, 

delaktighet och helande. Musik och kommunikation som bygger på enkelhet och tillgänglighet 

identifieras som viktiga delar för att beröra, inkludera och skapa kontakt med besökaren. Enligt 

Katarina församling tillhör gudstjänsten alla, även sekulariserade församlingsbor som är 

intresserade av Gud och det ingår därför i församlingens ansvar att öppna och tillgängliggöra 

kyrkan som mötesplats och gemenskap för andligt sökande människor, då ”resultatet är en 

gudstjänst som människor förstår och själva kan vara bärare av”. Katarina församling har en vid 

tolkning av gudstjänstbegreppet, vilket förutom alla förrättningar även innefattar 

konstutställningar, konserter, dans- och teaterföreställningar. Instruktionen behandlar i stor 

utsträckning frågor om gudstjänstens utformning där vikten av att behålla närheten och kontakten 

med de ofta ovana kyrkobesökarna betonas
14

. I gudstjänsten övar vi oss, enligt instruktionen, att 

komma i kontakt med det vi står maktlösa inför och försöker överlämna vår utsatthet till Gud och 

hitta styrkan att förändra det vi kan. Katarina församlings mål med det fortsatta arbetet med 

gudstjänsterna är, förutom att ha ett rikt gudstjänstliv där många olika röster kommer till tals, att 

till 2019 (Katarina församling, 2015, s. 5):  

 

                                                           
14

 Katarina församling är en experimentförsamling och har bl. a mycket avskalad liturgi i sina gudstjänster, vilket 
ifrågasatts av flera delar inom Svenska kyrkan men samtidigt lockat många kyrkobesökare. 
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 ”Ha utvecklat ett angeläget andaktsliv med daglig rytm. Ge människor ökad möjlighet att ta del av våra 

gudstjänster via olika medier.” 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Katarinas församlingsinstruktion är 

genomarbetad och reflekterande, samt i många delar argumenterande och förklarande, vilket kan 

ses som ett försvar av att Katarina församling inte helt följer kyrkohandbokens ordning för 

gudstjänst. Även om församlingen har en vid tolkning av gudstjänstbegreppet, så är det tydligt i 

instruktionen att gudstjänsten är helt central. Instruktionen redogör för Katarina församlings 

teologi och människosyn, men utan att referera till vare sig KO eller Bibeln, och anger tydligt att 

gudstjänsten även är till för sekulariserade församlingsbor som är intresserade av Gud. Kyrkan 

benämns som en mötesplats vilket även förefaller prägla synen på gudstjänstens funktion. 

6.4.3. Maria Magdalena församlings församlingsinstruktion 

Församlingsinstruktionen (Maria Magdalena församling, 2017) anger inledningsvis att 

församlingen befinner sig i en omvälvande tid bl.a. pga två stora renoveringar. Förtroendevalda 

och anställda har arbetat tillsammans för att kartlägga församlingens behov och ta fram de mål 

man vill arbeta med framöver. Under rubriken ”Gudstjänst, kyrka och musik” anges att i 

församlingen finns både de som vill ”bevara det traditionella språket och uttrycket i gudstjänsten 

och de som vill arbeta för en förnyelse”. Att hitta en god balans mellan tradition och förnyelse, 

där högmässan utgör ramen för gudstjänstfirandet, är därför viktigt den närmaste tiden. Vidare 

anges att ”Gudstjänst, musik och konst är källorna som ger inspiration och kraft till att vara Kristi 

kropp i världen”. Målet med gudstjänst, kyrkorum och musik den närmsta tiden för Maria 

Magdalena församling är:  

  

”Att vara kulturbärare med vår kyrka och musiken i centrum […]. Att skapa en gudstjänst med balans mellan 

tradition och förnyelse som ger stora möjligheter till delaktighet för alla åldrar”.  

 

I slutet av instruktionen under rubriken ”Mission” anges att ”I Kristus delar vi bröd 

och liv – detta ska gestaltas i allt vi gör.” Sammanfattningsvis ger Maria Magdalenas 

församlingsinstruktion ett mycket tunt och ojämnt intryck. Det förefaller som om församlingen 

har större och mer akuta problem att hantera än att formlura en teologisk uppfattning om 

gudstjänstens syfte. Men det kan också vara så att det kanske precis är frågan om teologin – eller 
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bristen på teologi – som är problemet. Att man inom församlingen har olika uppfattning om hur 

gudstjänsten ska utformas kan när man skrapar på ytan, handla om själva syftet med gudstjänsten 

och dess funktion. Det kan vara fråga om interna problem i församlingen, kanske en maktkamp 

mellan olika intressen, som i sig kan bottna i eller tyda på intern sekularisering. Detta är dock 

spekulationer, jag vet för lite för att kunna bedöma vad det egentliga problemet är. Men det är 

tydligt att instruktionen inte alls lyfter fram att gudstjänsten har någon central funktion. 

Gudstjänsten ”klumpas ihop” med kyrka och musik i stort, varvid med kyrka avses framförallt 

själva kyrkorummet. Instruktionen saknar hänvisningar till både Bibeln och KO, men alluderar 

till Bibeln. 

6.4.4. Sofia församlings församlingsinstruktion 

Med en hänvisning till KO, fastställs initialt i instruktionen att Sofia församling vill vara en 

kristusinspirerad gemenskap – ett andligt hem för både den som söker och den som känner sig 

hemma i tron (Sofia församling, 2017)
15

. Församlingen vill gestalta och leva i tro, hopp och 

kärlek. Vision och mål för det pastorala programmet hänvisar till fyra bibelcitat och psalm 840. 

Församlingens uppgift anges vara att gestalta att Gud är nära varje människa i hennes situation 

och församlingen ska uppmana och möjliggöra gemenskap och ideellt engagemang. Denna 

diakonala attityd ska genomsyra gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Med hänvisning 

till Psaltaren 9:2-3
16

 diskuteras gudstjänstens funktion och anges att Sofia församling vill vara en 

glädjefylld gemenskap som gestaltar evangeliets goda budskap på olika sätt. Det anges att 

”Gudstjänsten ska vara en källa där var och en får näring för sitt dagliga liv”. Följande 

kärnvärden har identifierats i samarbete med utvecklingsarbetet för gudstjänsten: inspiration, 

delaktighet samt eftertanke. Vidare anges att tradition och förnyelse ska gå hand i hand och att 

församlingen tillsammans ska arbeta med hur kristen tro kommuniceras i dag. Förtroendevalda 

som är engagerade i församlingens styrning, gudstjänster och verksamheter anges som en styrka, 

tillsammans med gudstjänstgrupperna, som bidrar starkt till ett levande gudstjänstliv med en 

kärna av engagerade gudstjänstfirare. Som utmaning anges bl.a. att föra ned de visonära målen 

till handlingsplaner och bäst hantera frågan att gudstjänstlivet i viss mån är segregerat så att 

barnfamiljer och ungdomar främst deltar i vissa gudstjänster. 

                                                           
15

 Sofias församlingsinstruktion finns inte på församlingens hemsida, författaren har fått den direkt från Sofia 
församlings kansli och har den bland sina arbetsdokument. 
16

 ”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och 
lovsjunga ditt namn, du den Högste.” (Psaltaren 9:2-3) 
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Sammanfattningsvis är Sofias församlingsinstruktion genomarbetad och innehåller 

ett flertal citat från Bibeln, psalmer och hänvisningar till KO. Att gudstjänsten har en särskilt 

central roll lyfts inte fram på ett tydligt sätt, men indirekt är det tydligt att gudstjänsten är central 

då det framgår att församlingen lagt ner mycken möda på utvecklingsarbetet för gudstjänst, ett 

delvis segregerat gudstjänstliv anges som en utmaning inför framtiden och förtroendevaldas samt 

gudstjänstgruppernas bidrag till ett levande gudstjänstliv lyfts fram som en styrka. Detta pekar på 

att gudstjänstens centrala funktion är en integrerad del av församlingens dagliga liv och 

verksamhet. 

6.4.5. Analys och sammanfattning av församlingarnas uttryckta röst 

Församlingsinstruktioner skiljer sig åt betydligt och är präglade av den situation respektive 

församling befinner sig i och vad man vill inför framtiden. Beträffande gudstjänstens funktion är 

det tydligt att gudstjänsten är det uttalat mest centrala för både Boo och Katarina församling. 

Även för Sofia församling pekar instruktionen på att gudstjänsten har en central funktion, även 

om denna funktion lyfts fram mer indirekt än i Boos och Katarinas församlingsinstruktioner. När 

det gäller gudstjänstens funktion i Maria Magdalena församling är denna betydligt mer otydlig. 

Gudstjänsten, dess utformning och syfte förefaller snarare vara en källa till konflikt inom 

församlingen. Sammanfattningsvis kan jag ändå konstatera att genomgången av 

församlingsinstruktionerna, trots viss spretighet, pekar på att de undersökta församlingarnas 

uttryckta röst, uttalar att gudstjänsten är av stor vikt, och för tre församlingar av helt central 

betydelse. Församlingarnas uttryckta teologiska röst är helt enkelt inte helt enhetliga utan består 

av lite olika ”tonarter”. 

Jag hade initialt förväntat mig ett mer enhetligt resultat avseende den religiösa 

seden att fira gudstjänst i församlingarna, men kan konstatera att församlingsinstruktionerna visar 

att gudstjänstens funktion uppfattas delvis olika i församlingarna. Det hade varit intressant att 

närmare kunna koppla ihop svaren i enkäten med respektive församlingsinstruktion, då mer 

långtgående slutsatser hade kunnat dras. Studien är dock alltför begränsad för att tillåta en sådan 

sammakoppling utan att anonymiteten riskeras hos de som besvarar enkäten. En analys av i 

vilken omfattning själva utformningen av församlingsinstruktionerna i sig kan tydas som tecken 

på intern sekularisering hade också varit intressant, men faller också utanför denna uppsats. 
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6.5 Den relevanta praktiserande teologiska rösten för problemställningen 
Efter att ha lyssnat till församlingarnas uttryckta teologiska röst, är det dags att undersöka hur 

denna självförståelse och uppfattning om gudstjänstens betydelse gestaltar sig i praktiken. Hur 

den religiösa seden att fira påsk, kristendomens största högtid, rent faktiskt praktiseras.  Den 

relevanta praktiserande teologiska rösten för uppsatsens problemställning utgörs givetvis av 

enkäten, som genomfördes i de ifrågavarande församlingarna våren 2017. Men även 

Christianssons enkät 2011 och en jämförelse mellan dessa två är en del av den praktiserande 

teologiska rösten, vilka, p.g.a. sin omfattning, presenteras närmare i ett eget avsnitt nedan. 

7 Enkäten och den praktiserande teologiska rösten 

7.1 Utgångspunkt för den praktiserande rösten och enkäten 

Uppsatsen diskuterar den religiösa seden i Svenska kyrkan utifrån begreppet sekularisering på 

församlingsnivå, med utgångspunkt i den mindre enkätundersökning jag utförde våren 2017 och 

mot bakgrund av Christianssons liknande enkätundersökning utförd våren 2011 (Christiansson, 

2012, s. 108). Jag har samma definition och perspektiv som Christiansson på sekularisering: en 

utveckling på församlingsnivå där konkreta uttryck för religiös fromhet – kyrkliga handlingar, 

symboler och formulerande trosuppfattningar – spelar en alltmer marginell roll för normer och 

beteenden.  Vidare var det givetvis intressant att sex år senare göra en uppföljning av min 

handledares enkät. Valet av församlingar var ursprungligen detsamma som i Christianssons, 

samma fyra innerstadsförsamlingar, men jag ville även ha med min egen förortsförsamling, Boo 

församling i Nacka kommun, Stockholms stift. Slutligen blev det dock endast fyra församlingar 

då en av innerstadsförsamlingarna föll bort.
17

 Jag kommer först att redogöra för Christianssons 

enkät 2011, därefter min enkät 2017, jämföra resultaten och sammanfatta mina slutsatser 

avseende enkäterna, och därmed den praktiserande teologiska rösten i församlingarna. 

7.2 Christianssons enkät: Går kyrkans folk i kyrkan under påsk? 
Som angetts i avsnitt 5.2 redogör Christiansson för två exempel på intern sekularisering inom 

Svenska kyrkan. I sitt andra exempel undersöker hon deltagande i påskfirandet bland Svenska 

kyrkans anställda och förtroendevalda i fyra innerstadsförsamlingar i Stockholm påsken 2011, 

                                                           
17

 Jag hade initialt fått accept från samtliga fem tillfrågade församlingar innan påsk, men när enkäten skulle skickas 
ut fick jag inte den slutliga återkopplingen från en av församlingarna. Efter ett antal förfrågningar utan resultat, 
beslutade jag ge upp denna församling, eftersom jag ansåg det utsiktslöst att skicka enkäten under eller efter 
sommaren 2017, då det gått för lång tid efter påsk. 
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med särskilt intresse på i vilken mån anställda och förtroendevalda deltog i gudstjänst utanför 

tjänst eller uppdrag och om man följde de tre påskdagarnas gudstjänster. En enkät med frågor 

skickades till 182 förtroendevalda och anställda, varav 52 % svarade (Christiansson, 2012, s. 

109). Mer än hälften (55 %) av de som svarade hade inte deltagit i någon gudstjänst utanför 

tjänst eller uppdrag. Av de präster och diakoner som svarade hade 85 % deltagit i minst en 

gudstjänst under påsken utanför tjänsten, men tre av 20 hade inte deltagit i någon gudstjänst alls. 

Bland de förtroendevalda hade 50 % inte deltagit i någon gudstjänst alls och 25 % i minst en 

gudstjänst utanför uppdrag. Bland övriga anställda hade 34 % inte deltagit i någon gudstjänst alls 

och 15 % hade deltagit i åtminstone en gudstjänst utanför tjänsten. Med undantag av präster och 

diakoner var det således en minoritet av anställda och förtroendevalda som på något sätt deltagit i 

firandet av kyrkoårets mest centrala högtid utanför tjänst eller uppdrag. 

Kategori ≥ 1 ggr utanför uppdrag/tjänst Ingen gudstjänst alls 3 dgr i eller utanför 

tjänst/uppdrag 

Präster/Diakoner 85 % 15 % (3/20) 40 % 

Förtroendevalda 25 % 50 % 2 %
18

 

Övriga anställda 15 % 34 % 9 %
19

 

Samtliga svarande 45 %   

 

Christiansson sammanfattar att det är ett anmärkningsvärt lågt antal bland dem som har svarat på 

enkäten som enligt traditionell kristen sed deltagit i skärtorsdagens, långfredagens och 

påskdagens gudstjänster. Hon konkluderar att både beträffande diakoniinstitutionerna och de 

ifrågavarande församlingarna är det tydligt att traditionella och konkreta uttryck för kristen 

fromhet spelar en relativt liten roll för de i verksamheten aktiva och drivande (Christiansson, 

2012, s. 110f). Detta leder Christiansson till slutsatsen att värdet – här kristendomen – som 

organisationerna menar sig företräda, har en svag anknytning till traditionella kristna 

uttrycksformer som gudstjänst, andakt samt kristet symbol- och bildspråk. I detta fall måste 

värdet därför sökas någon annanstans än i dessa traditionella kristna uttrycksformer, menar 

Christiansson.  Hon tar även upp frågeställningen huruvida det som till det yttre ser ut som 

sekularisering istället har att göra med en förändring av religionen där traditionella 

                                                           
18

 Ingen av de förtroendevalda hade deltagit i gudstjänst 3 dagar utanför uppdrag= 0 % 
19

 Utanför tjänst hade 3 % av övriga anställda deltagit i gudstjänst 3 dagar 
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uttrycksformer blivit mindre entydiga och auktoritativa. Men mot detta anför Christiansson att 

detta i sig skulle kunna ses som en sekularisering. Christianssons exempel och material är enligt 

hennes uppfattning inte tillräckligt omfattande för att ge en uttömande och generell bild av intern 

sekularisering i Svenska kyrkan, men visar på ett intressant forskningsområde. (Christiansson, 

2012, s. 111). 

7.3 Enkät 2017 – resultat 
På samma sätt som Christiansson gör i sin enkät 2011 undersöker jag i min enkät våren 2017 

deltagande i påskfirandet bland Svenska kyrkans anställda och förtroendevalda i fyra 

församlingar i Stockholms stift påsken 2017, med särskilt intresse på i vilken mån anställda och 

förtroendevalda deltog i gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag och om man följde de tre 

påskdagarnas gudstjänster (se närmare bilaga 1 och 2). Min enkät efterfrågade även i vilken 

omfattning de tillfrågade bodde i den församling de arbetade. En enkät med frågor skickades till 

123 förtroendevalda och anställda, varav 51 % svarade
20

. Fullständiga frågeställningar och 

statistiktabell avseende svaren finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Enkäten bestod av följande 

fem frågor, med tre eller fyra förbestämda svarsalternativ: 

1. Vilken är din koppling till församlingen? 

2. I vilken omfattning har du deltagit i någon gudstjänst under påsken 2017?  

3. I vilken omfattning har du deltagit i någon gudstjänst under påsken 2017 utanför den 

församling du är anställd eller förtroendevald i? 

4. I vilken omfattning har du utanför din tjänst eller ditt uppdrag deltagit i någon gudstjänst 

under påsken 2017 i den församling du är anställd eller förtroendevald? 

5. Bor du i den församling du är anställd/förtroendevald i? 

 

 

 

 

                                                           
20

 Enkäten genomfördes med webbverktyget SurveyMonkey varvid enkäten skickades ut på e-mail med länk till 
enkäten via respektive församlingskansli, för att säkerställa anonymitet och sekretess. Därför har jag inte kunnat 
skicka påminnelser vid uteblivet svar och inte kunnat verifiera exakt till hur många personer enkäten skickats utan 
förlitat mig på uppgift från respektive kansli. Enkäten har enligt uppgift skickats till sammanlagt 123 individer och 
besvarats av 63 stycken, således av lite drygt 51 %.  
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ENKÄT 2017 (Siffror inom parentes anger procentsats för 2011 års enkät)  

Kategori ≥ 1 ggr utanför uppdrag/tjänst Ingen gudstjänst alls ≥3 dgr i eller utanför 

tjänst/uppdrag 

Präster/Diakoner ↓11/22=50%
21

(85%) ↓ 0 % (15 %) ↑ 12/22=55% (40 %) 

Förtroendevalda ↑ 5/18=28 % (25 %) ↓ 4/18=22%(50 %) ↑ 7/18=39% (2 %) 

Övriga anställda ↑ 7/23=30% (15 %) ↓ 6/23=26% (34 %) ↑ 6/23=26% (9 %) 

Samtliga svarande ↓26/63=41%
22

(45%)   

Betydligt fler än hälften, 59 % 
23

 av de som svarade hade inte deltagit i någon gudstjänst utanför 

tjänst eller uppdrag i den församling de är anställda eller förtroendevalda i (2011:55 %). Det 

innebär en ökning av de som inte deltagit sedan 2011 och det är således färre som deltagit utanför 

tjänst eller uppdrag 2017. Det är dock viktigt att notera att 12 personer av de som svarat ”ingen 

gång”, d.v.s. att de inte deltagit i någon gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag, ändå på fråga 3 

svarat att deltagit i gudstjänst i en annan församling än den där hen är anställd eller har uppdrag. 

Fyra av dessa har då deltagit i gudstjänst under påsken vid 3 tillfällen eller fler. Vid en 

bedömning av intern sekularisering är detta givetvis en faktor som behöver beaktas eftersom detta 

snarare kan tyda på en desekularisering. 23 av de 62 som svarat, 37 %, har angivit att de har 

deltagit i gudstjänst under påsken utanför den församling hen är anställd eller förtroendevald i
24

. 

Av de präster och diakoner som svarade hade 50 % deltagit i minst en gudstjänst 

under påsken utanför tjänsten. 2011 hade 85 % av de präster och diakoner som svarade, alltså ett 

mycket högre antal, deltagit i någon gudstjänst utanför tjänsten, men tre av 20 hade inte deltagit i 

någon gudstjänst alls. I 2017-års enkät hade samtliga 22 präster och diakoner som svarade 

deltagit i gudstjänst (en av dessa i en församling där hen inte var anställd). Bland de 

förtroendevalda hade 22 % (2011: 50 %) inte deltagit i någon gudstjänst alls och 28 % (2011:25 

%) i minst en gudstjänst utanför uppdrag. Bland övriga anställda hade 26 % (2011: 34 %) inte 

deltagit i någon gudstjänst alls och 30 % (2011: 15 %) hade deltagit i åtminstone en gudstjänst 

utanför tjänsten. Detta visar på en viss förändring då det 2011 - med undantag av präster och 

                                                           
21

 6 präster/diakoner, som svarat att de inte firat påsk utanför sin tjänst, har firat gudstjänst tre eller fler gånger i 
eller utanför tjänst, vilket kan förklara att de inte haft möjlighet att hinna fira gudstjänst utanför sin tjänst 
22

 Notera att 12 personer av de som svarat att de inte deltagit i någon gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag, 
ändå på fråga 3 svarat att deltagit i gudstjänst i en annan församling än den där hen är anställd eller har uppdrag. 
23

 37 av 63 svarande= 59 %, 26 av 63 svarande= 41 %, se sid 4 i bilaga 1. 
24

 Denna fråga undersöktes inte i ministudien 2011. Det ska noteras att frågan kan tolkas som om detta är oavsett 
tjänst eller uppdrag, men det är möjligt att någon arbetar extra eller haft uppdrag i en annan församling där hen är 
anställd eller har uppdrag. 



30 

diakoner - var en tydlig minoritet av anställda och förtroendevalda som på något sätt deltagit i 

firandet av kyrkoårets mest centrala högtid utanför tjänst eller uppdrag. 2017 är det fortfarande en 

minoritet, 30 % eller färre av förtroendevalda och övriga anställda som firar påsk utanför tjänst 

eller uppdrag, men siffrorna har ändå ökat sedan 2011, och bland övriga anställda har det skett en 

fördubbling, från 15 % till 30 %. Beträffande präster och diakoner har däremot deltagandet 

sjunkit när det gäller firandet utanför tjänsten, men betydligt fler har deltagit i firandet 3 dagar 

eller mer (avser både i eller utanför tjänst). Detta tyder på att präster och diakoner i större 

utsträckning 2017 är i tjänst de tre påskdagarna i sin helhet. Det är då av förklarliga skäl svårt att 

hinna delta i gudstjänstfirande under påskdagarna utanför tjänsten. Enkäten utvisar att så många 

som 63 % av de som svarat inte bor i den församling de är anställda i. 23 personer bor i den 

församling de har tjänst eller uppdrag i. Av dessa är 18 (samtliga) förtroendevalda, tre stycken är 

präster eller diakoner och två stycken övriga anställda. Det är således ovanligt att anställda 

arbetar i den församling de bor i. Troligtvis är detta fenomen vanligare i storstad än på landsbygd, 

men undersökningen besvarar egentligen inte denna fråga. Det kan dock förklara att flera väljer 

att fira gudstjänst i en annan församling än den där de har tjänst. 

7.4 Tendenser baserat på enkätresultatet i relation till 2011 års enkät 
Först måste klargöras att varken min enkät våren 2017 eller Christianssons 2011 är tillräckligt 

omfattande för att ge en uttömande och generell bild av intern sekularisering inom Svenska 

kyrkan eller ens i de aktuella församlingarna. Men vissa slutsatser kan ändå dras avseende 

utvecklingstendenser i de nu aktuella församlingarna. Noteras bör dock att enkäterna inte skett i 

exakt samma fyra församlingar utan endast tre av fyra församlingar är detsamma. Flera tendenser 

kan ändå utläsas från resultatet av enkäten 2017 samt vid en jämförelse med enkäten 2011, vilka 

nedan delas in baserat på om de tyder på sekularisering eller desekularisering: 

Tendenser baserat på statistik från enkäterna 2011 och 2017  

Ökad sekularisering sedan enkät 2011 Desekularisering sedan enkät 2011 

Färre deltog utanför tjänst eller uppdrag 2017. 

Antalet som inte deltagit i gudstjänstfirande 

under påsken, utanför sin tjänst har ökat med 4 

37 % har 2017 angivit att de har deltagit i 

gudstjänst under påsken utanför den församling 

hen är anställd eller förtroendevald i
25

. Av de 37 

                                                           
25

 Denna fråga undersöktes inte i ministudien 2011. Det ska noteras att frågan främst kan tolkas som detta är 
oavsett tjänst eller uppdrag, men det är möjligt att någon arbetar extra eller haft uppdrag i en annan församling där 
hen är anställd eller har uppdrag. 



31 

%. På samma sätt som 2011 är det över hälften 

av de som svarade 2017 som inte deltagit i någon 

gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag i den 

församling de är anställda eller förtroendevalda i 

(2017: 59 %, 2011:55 % ). 

personer som angivit att det inte deltagit i någon 

gudstjänst alls utanför tjänst eller uppdrag i sin 

församling 2017 har 12 personer (enligt svar på 

fråga 3) uppgett att de har deltagit i gudstjänst i 

annan församling. 4 av dessa har då deltagit i 

gudstjänst under påsken ≥ 3 ggr.  

 Om de 12 personer som angett att de deltagit i 

gudstjänst i annan församling, men inte deltagit i 

gudstjänstfirande utanför tjänst eller uppdrag i sin 

egen församling, adderas till gruppen på 26 

personer som har firat gudstjänst i sin församling 

utanför tjänst eller uppdrag blir resultatet att 60 

% 
26

 har firat gudstjänst utanför tjänst eller 

uppdrag alternativt i en annan församling. 

Därmed har 40 % av de svarande inte firat 

gudstjänst utanför uppdrag eller tjänst påsken 

2017, jämfört med 55 % 2011.
27

 

Prästers/diakoners deltagande utanför tjänsten har 

sjunkit markant från 85 % till 50 % år 2017 

avseende deltagande i minst en gudstjänst under 

påsken, 

Även om deltagandet utanför tjänst sjunkit 

markant beträffande präster/diakoner har 6 av 

dessa som 2017 svarade att de inte deltagit 

utanför tjänst, deltagit i firandet 3 dagar eller mer 

i tjänsten. Det är då av förklarliga skäl svårt att 

hinna delta i gudstjänstfirande de tre påskdagarna 

utanför tjänsten. 

 I 2011-års enkät hade tre av 20 präster/diakoner 

inte deltagit i någon gudstjänst alls, medan 

samtliga 22 präster/ diakoner som svarade år 

2017 deltagit i gudstjänst (en av dessa i en 

församling där hen inte var anställd). 

 När det gäller de förtroendevalda visar en 

                                                           
26

 (12+26=)38/63= 60 % 
27

 Denna slutsats bygger dock på antagandet att det är fråga om gudstjänstfirande utanför uppdrag eller tjänst när 
hen är i annan församling, d.v.s. att inte är någon anställd eller förotroendevald jobbar extra i annan församling 
eller tar uppdrag i en annan församling som exempelvis kyrkvärd där man har fritidsboende. 
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jämförelse mellan 2017 och 2011 på ett ökat 

gudstjänstfirande utanför uppdrag.  

 Beträffande övriga anställda visar en jämförelse 

mellan 2017 och 2011 på en fördubbling av 

gudstjänstfirande under påsken utanför tjänsten, 

från 15 % till 30 %. 

När statistiken avseende i vilken utsträckning man deltar i gudstjänstfirande utanför tjänst eller 

uppdrag analyseras behöver man beakta i vilken utsträckning en individ är i tjänst – jobbar man 

tre dagar under påsken är det helt enkelt svårt att hinna fira gudstjänst utanför sin tjänst också 

under påsken. Beträffande 2011-års enkät har jag inte tillgång till i vilken utsträckning präster 

och diakoner som inte deltagit i gudstjänstfirande utanför sin tjänst arbetat. Sammantaget är jag 

tveksam till att dra slutsatsen att jämförelsen mellan enkäterna visar att den interna 

sekulariseringen ökat bland präster och diakoner trots att antalet personer som utanför sin tjänst 

deltagit, har sjunkit betydligt, då jag menar att det finns faktorer som förklarar detta: många som 

inte deltagit utanför sin tjänst 2017 har varit i tjänst tre dagar. Det finns även faktorer som pekar i 

motsatt riktning, alltså på en desekularisering: samtliga 22 präster och diakoner som svarat på 

enkäten 2017 hade deltagit i gudstjänstfirande – i eller utanför tjänst - medan tre av de 20 präster 

och diakoner som svarat 2011 inte deltagit på någon gudstjänst alls. 

Resultatet från enkäten 2017 jämfört med 2011 är på inget sätt entydigt. Det är 

därför svårt att hävda att den interna sekulariseringen i de aktuella församlingarna ökat eller 

minskat sedan 2011 på grundval av dessa enkäter. Studierna omfattar inte heller exakt samma 

fyra församlingar. Men den centrala frågeställningen bör ändå besvaras: visar resultatet från 

enkäten 2017 på en intern sekularisering i de fyra aktuella församlingarna i Stockholms stift? 

Enkäten 2017 visar att 59 % av de tillfrågade som svarat inte deltagit i gudstjänst en enda gång i 

sin församling, utanför tjänst eller uppdrag. Beaktar vi de 12 personer som angivit att de deltagit i 

gudstjänst i annan församling så sjunker visserligen siffran till 40 %, men denna siffra kan 

ifrågasättas då vi inte kan vara säkra på att det är utanför tjänst eller uppdrag. Att 40 % inte 

deltagit i gudstjänst utanför uppdrag eller tjänst – tyder det på en intern sekularisering? Jag menar 

att så är fallet då 40 % ändå är ett högt antal av de aktiva och drivande i församlingarna som 

väljer att under påsk göra något annat än att fira påsk utanför sin tjänst eller uppdrag. Men siffran 

behöver även modifieras för att beakta i vilken utsträckning individerna varit i tjänst i så stor 
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omfattning att det inte haft särskilt många praktiska möjligheter att delta i påskfirande utanför 

tjänst eller uppdrag. Jag utgår då från ett antagande att en individ som varit i tjänst eller haft 

uppdrag minst tre påskdagar har haft litet utrymme att utanför tjänst och uppdrag delta i 

påskfirandet. 2017-års enkät visar att 12 individer, varav sex präster eller diakoner, som inte 

deltagit i gudstjänst utanför sin tjänst eller uppdrag, faktiskt har arbetat tre dagar eller fler. Men 

fem av dessa har även svarat att de firat gudstjänst i annan församling, varför endast sju individer 

kan tas med för att undvika justering för samma individ två gånger
28

. Efter att dessa individer 

tagits bort är det 29 %, knappt en tredjedel, som inte deltagit i gudstjänstfirande utanför tjänst 

eller uppdrag. Innebär 29 % att det är fråga om intern sekularisering? Ja, enligt min uppfattning 

är även en knappt tredje del av de som besvarat enkäten och angett att de inte firar påsk utanför 

tjänst eller uppdrag ett tecken på sekularisering på församlingsnivå, d.v.s. intern sekularisering. 

Siffran 29 % är dessutom osäker eftersom antalet individer som den reducerats med kan 

ifrågasättas. Det vi med säkerhet kan säga är att mellan 29-59% av de som svarat inte deltagit i 

gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag enligt enkäten 2017. Och enkäten har endast besvarats av 

51 % av kyrkans folk. 

7.5 Vad säger den praktiserande teologiska rösten baserat på enkäten? 
Enkäten 2017 utvisar att mellan 41-71 % av de som svarat går i kyrkan utanför tjänst eller 

uppdrag under påsk i de fyra undersökta församlingarna. Därmed är det 29-59% som inte deltagit 

utanför tjänst eller uppdrag. Bland präster och diakoner är det 50 % som går i kyrkan utanför sin 

tjänst. Även om det finns tecken på en samtidig desekularisering, bedömer jag att resultatet av 

enkäten 2017 utvisar att kyrkans anställda och förtroendevalda, i så liten utsträckning går i 

gudstjänst under påsk utanför tjänst eller uppdrag, att detta kan tolkas som tecken på 

sekularisering av Svenska kyrkan på församlingsnivå. Anledningen till att inte delta gudstjänsten 

utanför tjänst eller uppdrag kan variera; tidsbrist, behov av att vara med sin familj eller vänner, 

behov av avkoppling och ensamhet i en pressad arbetssituation, privat resa, sjukdom etc. Men är 

inte dessa anledningar, med undantag av sjukdom, just exempel på ”en utveckling där konkreta 

uttryck för religiös fromhet [..]…spelar en alltmer marginell roll för normer och beteenden”?  Det 

är annat som är viktigare än att fira gudstjänst. Även om själva agerandet – att inte beakta den 

kristna seden att gå i gudstjänst under påsk - sker på individnivå, påverkas församlingsnivån av 

                                                           
28

 Totalt 63 individer – 26 som deltagit i gudstjänst utanför sin tjänst eller uppdrag – 12 som deltagit i gudstjänst i 
annan församling – 7 som arbetat minst 3 dagar = 18   18/63=29% 
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agerandet, i och med att de individer som besvarat enkäten – representerar de som beslutar och är 

drivande i respektive församling. De representerar även den uttryckta teologiska rösten som anger 

hur central gudstjänsten är för församlingen. Jag menar att det finns en risk för att sekularisering 

på individnivå i en församling kan påskynda en sekularisering på organisationsnivå, eftersom det 

är väldigt tydligt – och demoraliserande - för en församling när dess präster, anställda och 

kyrkofullmäktig inte deltar i församlingens gudstjänster. Om det inte är tillräckligt relevant och 

viktigt för de som har makt att påverka utformningen av gudstjänsten, som kyrkans folk, varför 

skulle det vara tillräckligt relevant och viktigt för församlingsmedlemmarna att prioritera 

gudstjänst framför annat i sina liv? Den praktiserande teologiska rösten påverkar på sikt övriga 

teologiska röster i och med att den är en del av den teologiska konversationen. Den bör därför 

inte ignoreras eller nonchaleras.   

8. Vad säger oss de fyra teologiska rösterna om problemställningen? 
Enligt den normerande teologiska rösten i KO gestaltas den kristna tron framförallt i gudstjänst 

och liv, och gudstjänsten är kyrkolivets centrum. Den formella teologiska rösten uttalar i Codex 

ethicus att: 

 

 ”Ett regelbundet böne- och gudstjänstliv är lika väsentligt för dem som står i kyrkans vigningstjänst som för alla 

kristna… Att tillsammans med församlingen fira gudstjänst, ta emot sakramenten och höra andra predika är en 

omistlig del i den egna andliga mognaden.”  

 

Församlingarnas uttryckta röst i församlingsinstruktionerna är visserligen inte helt samstämmig, 

men det är ändå tydligt att gudstjänsten som religiös sed är central. De undersökta 

församlingarnas uttryckta röst, uttalar att gudstjänsten är viktig, och för tre församlingar av helt 

central betydelse. Enkäten 2017 utvisar att kyrkans anställda och förtroendevalda, i så liten 

utsträckning går i gudstjänst under påsk utanför tjänst eller uppdrag, att detta kan tolkas som 

tecken på en intern sekularisering av Svenska kyrkan på församlingsnivå. Den praktiserande 

teologiska rösten visar därmed att en betydande del av kyrkans folk inte lever som de övriga 

teologiska rösterna lär och att det finns en diskrepans mellan de teologiska rösterna som riskerar 

att skava i församlingsmedlemmars öron. 
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Men samtidigt visar enkäten 2017, vid en jämförelse med enkäten 2011, på en 

rörelse som även tyder på en desekularisering, en motrörelse i och med att dubbelt så många 

”övriga anställda” fira gudstjänst utanför sin tjänst. Och fler präster och diakoner firar gudstjänst 

tre dagar eller fler under påsken än 2011. Vidare har flera av de präster och diakoner som inte 

firat påsk utanför sin tjänst, arbetat tre dagar under påsk och då haft svårt att hinna fira även 

utanför sin tjänst. Enkäten 2017 är inte tillräckligt omfattande för att ge en uttömande och 

generell bild av intern sekularisering inom Svenska kyrkan eller ens i de aktuella församlingarna 

och resultatet är delvis svårtolkat och motstridigt. Men enkäten och uppsatsen lyfter en 

problemställning som det borde ligga i både församlingarnas och Svenska kyrkans intresse att 

undersöka närmare: förekomsten och omfattningen av intern sekularisering men även av 

desekularisering. Öljarstrand pekade i sin avhandling på att det som upplevs svårast för samtliga i 

kyrkan var att förhålla sig till det vikande antalet deltagare i söndagens traditionella gudstjänster. 

Den tendens till desekularisering som enkäten 2017 tyder på skulle, om den kan bekräftas i en 

mer omfattande studie, i sin tur kunna stärka församlingarna i sitt arbete, liksom de enskilda 

medarbetarna och medlemmarna, samt gudstjänstens betydelse som religiös sed inom Svenska 

kyrkan.  

 Å andra sidan, om den praktiserande teologiska rösten och den uttryckta teologiska 

rösten båda uttalar att gudtjänsten är mindre viktig eller oviktig, kan detta så småningom påverka 

både den formella och slutligen även den normerande teologiska rösten. Och det kommer, i så fall 

enligt min uppfattning att bl.a. visa sig i förändringar avseende bestämmelserna om gudstjänst i 

Svenska kyrkans kyrkoordning. Ska gudstjänsten fortsätta ha en central funktion inom Svenska 

kyrkan, menar jag att Svenska kyrkan även måste lyssna in den praktiserande teologiska rösten 

från kyrkans folk – inte bara räkna kyrkobesökare. För den praktiserande teologiska rösten säger 

delvis något annat än övriga teologiska röster och denna diskrepans påverkar övriga röster och 

hela den teologiska konversationen. I detta sammanhang är det intressant att beakta Katarina 

kyrka, vars gudstjänstordning avviker från kyrkohandboken, alltså avviker från delar av den 

normerande rösten, men där den uttryckta rösten och kyrkobesöksstatistiken så tydligt lyfter fram 

gudstjänstens centrala funktion. Beträffande Katarina församling finns alltså indikationer på en 

annan diskrepans mellan de teologiska rösterna i och med att Katarina församling i vissa delar 

avviker från kyrkohandboken och därmed från den normerande teologiska rösten (dock inte i de 
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delar som närmarse studerats i denna uppsats).
29

 Katarina församling är på så vis ett exempel på 

en annan typ av diskrepans i den teologiska konversationen. 

9. Slutsatser 
Uppsatsen undersöker med hjälp av de fyra teologiska rösterna som redskap, i vilken omfattning 

kyrkans folk firar gudstjänst på påsk i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar 

om resultatet av en enkät och analys av de teologiska rösterna tyder på en intern sekularisering 

inom dessa församlingar i Svenska kyrkan. Resultatet av enkäten är inte entydigt, men utvisar att 

kyrkans anställda och förtroendevalda i så liten utsträckning deltar i gudstjänst utanför tjänst eller 

uppdrag att det kan tolkas som tecken på sekularisering på församlingsnivå: Bland samtliga 

svarande har endast 41 % deltagit minst en gång utanför tjänst eller uppdrag och deltagandet 

bland präster och diakoner har sjunkit från 85 % till 50 % från 2011. Den praktiserande 

teologiska rösten påvisar samtidigt tecken på en motsatt parallell process, d.v.s. på 

desekularisering, inom församlingarna: Bland förtroendevalda och övriga anställda är det fler 

som deltagit utanför uppdrag eller tjänst sedan 2011, bland samtliga kategorier och totalt är det 

färre som inte deltagit i någon gudstjänst alls och betydligt fler inom samtliga kategorier har 

deltagit tre dagar eller fler under påsk i eller utanför tjänst eller uppdrag. Enligt de övriga tre 

teologiska rösterna är gudstjänsten som religiös sed central, även om församlingsinstruktionen för 

en av församlingarna antyder att gudstjänsten inte är av särskilt stor betydelse. Härav kan 

konkluderas att tro, lära och liv i de undersökta församlingarna inte är helt i samklang, i och med 

att den praktiserande teologiska rösten tyder på att gudstjänstfirande vid påsk, spelar en alltmer 

marginell roll som uttryck för religiös fromhet. Om den praktiserande teologiska rösten och den 

uttryckta teologiska rösten båda uttalar att gudtjänsten är av mindre viktig eller oviktig, kan detta 

så småningom påverka både den formella och slutligen även den normerande teologiska rösten, 

vilket kan komma att visa sig i förändringar avseende bestämmelserna om gudstjänst i Svenska 

kyrkans kyrkoordning. Ska gudstjänsten fortsätta ha en så central funktion inom Svenska kyrkan 

som anges enligt den normerande teologiska rösten, menar jag att Svenska kyrkan även måste bli 

bättre på att lyssna in den praktiserande teologiska rösten från kyrkans folk – utöver att räkna 

kyrkobesökare. För den praktiserande teologiska rösten säger delvis något annat än övriga 
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teologiska röster och denna diskrepans påverkar övriga röster och hela den teologiska 

konversationen.  

Enkäten är dock inte tillräckligt omfattande för att några generella slutsatser ska 

kunna dras och en tydligare koppling mellan enkätsvar och församlingstillhörighet skulle ha 

förbättrat analysmöjligheterna avseende den uttryckta och praktiserande rösten. Om Svenska 

kyrkan vill göra något åt det som jag menar är tecken på intern sekularisering, så bör man ta reda 

på fakta genom en mer omfattande studie och därefter fundera på varför detta är ett problem i 

kyrkan och vad man vill och kan göra åt det. Den tendens till desekularisering som uppsatsen 

pekar på är minst lika viktig att undersöka närmare då det också är betydelsefull fakta som kan 

stärka församlingarnas syn på och arbete med gudstjänsten. 

10. Avslutande reflexioner 
I gudstjänsten försöker vi gripa det ogripbar och kan fördjupas i en förundran över det ogripbara. 

Detta kan givetvis även ske på andra sätt, men gudstjänstens funktion i Svenska kyrkans tradition 

är central. Trots tecken på intern sekularisering så består ändå gudstjänsten där församlingen 

försöker finna sin plats i existensen. Som bärare av denna gestaltning i gudstjänsten av kristen 

förståelse och tro är Svenska kyrkan givetvis ansvarig för gudstjänsten som religiös sed och dess 

framtida funktion. 
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