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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Svenska kyrkan (SvK) är en evangelisk-luthersk kyrka och präglas sedan 1900-talets första 

decennier av begreppet folkkyrka. Folkkyrkobegreppet kan och har tolkats utifrån olika 

motiveringar; teologiska, demokratiska, nationella med flera, och ”frågan om hur den kyrka ser ut 

som folkkyrkobegreppet hänvisar till har inget självklart svar”.   1

Kyrkoordningen, det grunddokument som reglerar SvK organisation och verksamhet, använder 

sällan folkkyrkobegreppet när den ”talar om” SvK. Men lagen om Svenska kyrkan deklarerar: ”[…] 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och 

kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.”   2

Det finns olika sätt att förstå begreppet folkkyrka på. Ett vanligt synsätt är att alla i Sverige boende, 

oavsett nationalitet eller kulturell tillhörighet, bor i en församling och därför, i någon mening, 

omfattas av folkkyrkans uppdrag. Ett annat synsätt är att tänka sig folkkyrkobegreppet som en 

”typisk svensk” företeelse som folktandvård, folkskola, folkpension. Folkkyrkobegreppet har också 

problematiserats av många teologer. 

Folkkyrkobegreppet är vitt och folkkyrkan är vid. SvK är dessutom inte bara folkkyrka i Sverige. 

Någonting i SvK:s självförståelse gjorde att den såg det som sin uppgift att även följa sina 

medlemmar ut i världen, och sedan 1600 talet har SvK verksamhet i utlandet. I dag kallas denna 

utlandsverksamhet för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och riktar sig till alla svenskar som 

befinner sig i utlandet. 

SvK och SKUT arbetar enligt SvK hemsida  på samma sätt, men betyder det att de har samma 3

folkkyrkosyn? Den här uppsatsen vill undersöka vad som händer med folkkyrkosynen när SvK 

befinner sig i ett annat land, när målgruppen är i minoritet, när uppdraget inte gäller enbart alla i 

Sverige, men där den övergripande organisation regleras från ett annat land, ”hemlandet” Sverige. 
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 Kyrkoordningen, sjätte avdelningens (kyrkotillhörighet) inledning. 1

 Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, §1, §2.2
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1.2 Problemformulering och syfte 

Denna studie vill belysa folkkyrkobegreppets mångfald i svensk teologi. Genom fallstudier och en 

granskning av kyrkoordningen vill studien undersöka hur och i vilken mening folkkyrkan kommer 

till uttryck i SKUT i allmänhet, och några specifika församlingar i synnerhet. I vilken mening är 

SvK ”folkkyrka” i ett annat land? Syftet med undersökningen är att utmana och problematisera 

förståelsen av folkkyrkobegreppet i SvK och bidra till SvK självbild och förståelse av sin egen 

verksamhet. 

1.3 Arbetsfrågor 

För att undersöka ovanstående problemformulering använder sig studien av följande arbetsfrågor: 

• Vad är bakgrunden till folkkyrkkobegreppets mångfald i Svensk teologi, och hur kommer 

folkkyrkan till uttryck i kyrkoordningen i dag? (kapitel 2) 

• Vad är SvK:s utlandsverksamhets bakgrund och hur fungerar SKUT i dag? (kapitel 3) 

• Hur är SKUT-församlingen organiserad och vad är dess uppdrag och målgrupp? (kapitel 4) 

• I vilken mening är SKUT en folkkyrka vad gäller organisation, uppdrag och målgrupp och på 

vilket sätt liknar/skiljer sig denna från SvK i Sverige? (kapitel 5) 

1.4 Avgränsningar 

Kyrkoordningen (KO) är SvK styrdokument och mycket omfattande (fjorton avdelningar och 

femtionio kapitel). Denna studie kommer därför att presentera ett urval ur densamma som är 

relevanta för studien. 

Studien gör fallbeskrivningar av fyra SKUT-församlingar (urvalet förklarar jag här nedan, 1.5.3), 

men inga församlingar i SvK i Sverige eftersom fokus i studien ligger på att undersöka hur 

folkyrkan kommer till uttryck i SKUT jämfört med KO.  

I kapitel två görs en beskrivning av folkkyrkotankens uppkomst i svensk teologi, men endast ett 

fåtal teologer får där ”komma till tals”. Det finns betydligt fler folkkyrkoteologer som varit med och 

påverkat den folkkyrkosyn som präglat och präglar SvK i dag. 

1.5 Metod 

Uppsatsen är ett studium i praktisk teologi. Praktiskt teologi är enligt Gerben Heitink: ”theory of 

action […] the empirically oriented theological theory of the Christian faith in the praxis of modern 
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society.”  Praktisk teologi eller ”handlingens teologi” studerar hur den kristna tron uttrycks genom 4

praktiker i det moderna samhället. För denna studie handlar det om att studera hur folkkyrka 

kommer till uttryck i SKUT och om denna folkkyrka är densamma som SvK i Sverige. 

Uppsatsen genomförs genom att läsa och tolka texter, och utifrån denna förståelse, bearbeta 

uppsatsens arbetsfrågor. Enligt Heitink kan genuin förståelse födas ”when the historical horizon is 

fused with our own horizon of understanding”.  Det blir alltså för uppsatsens trovärdighet viktigt att 5

tolka och samtidigt försöka förstå det material som samlats in för undersökningen. Min ambition 

har varit att förhålla mig objektiv, i den mån det är möjligt, men också ha en medvetenhet om att 

den egna subjektiviteten alltid är en faktor i tolkningen.  6

Studien är ett observerande studium av tryckta källor och använder en hermeneutisk metod. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt handlar enligt Heitink om att söka förståelse av det som hänt 

tidigare, applicera den förståelsen i det som finns nu och tolka och förklara det utifrån de frågor och 

problemformuleringar som lyfts fram. Dessa tolkningar leder till ökad förståelse som leder till nya 

frågor, problemformuleringar, och så börjar allt om igen. Metoden kallas också för den 

hermeneutiska cirkeln.  7

1.6 Material 

För folkkyrkobegreppets historiska bakgrund utgår jag i mycket från Thomas Ekstrands 

Folkkyrkans gränser.  Här gör Ekstrand en analys över SvK:s teologiska identitet som folkkyrka 8

och analyserar det utredningsmaterial som legat till grund för relationsförändringen mellan SvK och 

staten. Han presenterar och analyserar också ett urval av teologiska tolkningar på 

folkkyrkobegreppet, i historia och nutid. Ekstrands övergripande fråga är: ”Vilka problem måste 

den som vill formulera en folkkyrkotanke i 2000-talets pluralistiska svenska samhälle ta hänsyn till 

om hans eller hennes kyrkosyn skall framstå som trovärdig?”  9
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 Gerben Heitink, Practical Theology -History, Theory, Action Domains: Manual for practical Theology (Grand Rapids: 4

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999), 6.
 Heitink, 185.5

 Heitink, 196.6

 Heitink, 111.7

 Thomas Ekstrand, Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka  8

(Stockholm: Verbum, 2002).
 Ekstrand, 12.9



För att ge en bild av hur folkkyrkan uttrycks genom KO kommer uppsatsen att granska samtliga 

avdelningar och kapitel. I studien kommer sedan de avsnitt som berör organisationen, uppdraget 

och målgruppen att presenteras. 

När det handlar om SvK:s utlandsverksamhets bakgrund och hur SKUT fungerar i dag, använder 

jag mig av SvK egna utredningar (se nedan) och av Robert Murrays artikel, Den svenska 

utlandsyrkan i Uppsala stifts herdaminne från 1980. 

Den tidigare utredningen, Svenska kyrkan i utlandet: Organisation och uppgifter (2001) hade som 

uppdrag att arbeta med SKUT:s framtida inriktning och omfattning. Utredningen konstaterar redan i 

inledningen att det finns skillnader mellan hemmaförsamlingarna och utlandsverksamheten som gör 

”en absolut parallellitet omöjlig”.  Trots detta är utredningens grundhållning att SvK i utlandet 10

också ska omfattas av KO. Uppdraget och församlingens grundläggande uppgift liksom 

organisation ska alltså vara densamma. När det gäller målgrupp menar utredningen att 

kyrkotillhörigheten måste vara så tydlig som möjligt så att ”ingen ska mot sin vilja lämna Svenska 

kyrkan”.  Den som som i flera generationer varit bosatt i ett annat land ska dock inlemmas i någon 11

av vistelselandets kyrkor.   12

Den andra utredningen (2009) hade ett uppdrag att utvärdera konsekvenserna av kyrkomötets beslut 

rörande tillsynsansvaret av SKUT. Utredningen bearbetar bl.a SKUT:s förutsättningar att vara ett 

eget stift med egna funktioner – såsom domkapitel och stiftsstyrelse – eller att fortsätta ingå i Visby 

stift. Utredningen ville också undersöka möjligheterna för representanter från utlandsförsamlingarna 

att vara delaktiga i t.ex. kyrkomötet.  Denna utredning konstaterar också att utlandskyrkans 13

karaktär skiljer sig väsentligt från ”de vanliga församlingarna inom Sverige”.  Denna speciella 14

karaktär är en viktig utgångspunkt i frågan om verksamhetens framtida organisation.  15
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2001), 14.
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42.
 Svenska kyrkans utredningar 2009:1, 45.14

 Svenska kyrkans utredningar 2009:1, 54.15



Robert Murray (1908–2000) var präst i SvK och kyrkohistoriker. Han tjänstgjorde både som 

fartygs- och militärpastor och var ordförande i en rad olika föreningar och organisationer, bl.a i 

Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Det avsnitt som han presenterar i Uppsala 

stifts Herdaminne handlar om utlandskyrkans upprinnelse, problematik och vidareutveckling. 

Genom fallstudierna vill jag få fram material om SKUT-församlingarnas faktiska organisation, 

uppdrag och målgrupp. Här använder jag mig av respektive församlings församlingsordning, 

församlingsinstruktion och hemsida.  

1.6.1 Angränsande forskning 

När det gäller angränsande forskning så finns en ansenlig mängd avhandlingar och rapporter att 

välja bland kring folkkyrkobegreppet. En av de som jag vill uppmärksamma är Ninna Edgardhs 

avhandling Feminism och liturgi eftersom jag tycker avhandlingen uppmärksammar minst två 

viktiga frågor för SvK. Den ena handlar om kön och den andra handlar om folkkyrkans identitet i 

ett pluralistiskt samhälle.  

Edgardh menar att denna folkkyrka behöver problematiseras med avseende på kön och att detta 

aldrig tidigare gjorts på allvar. ”De utmaningar som jämställdhetens svenska samhälle ställer 

Svenska kyrkan inför har endast i ringa grad avspeglats i teologisk reflexion om kyrkans 

uppdrag.”  De flesta skrifter som utgivits i ämnet under 1900 talet är författade av män, och 16

genusfrågor som rör makt och kön har aldrig varit en fråga för folkkyrkoteologerna. Edgardhs 

studie innehåller exempel på feministiska ecklesiologiska reflektioner om kyrkan som en 

gemenskap, en koinonia.  Denna koinonia utmanar även vissa drag i den feministiska liturgiska 17

rörelsen vilket Edgardh menar kan vara berikande 

En feministiskt bestämd folkkyrka, med utgångspunkt i Edgardhs studie, har tydlig anknytning till 

fokkyrkoteolgier under 1900 talet som förordade ett principiellt motstånd mot gränsdragningar. Den 

rikstäckande folkkyrkan har teologiska poänger också för Edgardh.  

En tydlig kontrast i Edgardhs ecklesiologi jämfört med tidigare folkkyrkoteologier är det starka 

betonandet av gemenskap, delaktighet. En feministisk ecklesiologi ser kyrkan som en öppen 
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inklusiv gemenskap, och en sådan teologi kritiserar ofta dikotomier som ett ”vi och dom-tänkande”, 

samt  uppdelningen mellan profant-heligt som kan ge upphov till förtryck.  

Det viktiga är inte vem som är kyrka och inte. Det viktiga är en livgivande gemenskap som 
spänner över både en inre helhet i var och en, en yttre gemenskap av män och kvinnor, en 
eklesiologisk gemenskap mellan människa och skapelse och en global gemenskap av alla 
människor.  18

Edgardh menar vidare att ”öppen folkkyrka” utmanas i och med ett allt mer pluralistiskt samhälle 

och hon ställer viktiga frågor som: ”Kan det finnas fler folkreligioner?”, ”Vilken är min församling 

när jag veckopendlar?” samt ”stannar kyrkogemenskapen vid nationsgränsen?”.  19

När det gäller SKUT finns det betydligt färre av angränsande forskning att välja bland. Jag har valt 

att uppmärksamma den rapport som Eva Jeppsson Grassman & Annika Taghizadeh Larsson har 

författat: Som ett andra hem? Svenska kyrkan i en tid av globalisering och äldremigration.  20

Rapporten lyfter flera olika dimensioner av SKUT:s verksamhet och dess betydelse för svenskar i 

utlandet. Här ventileras en förståelse för SKUT:s betydelse men också dess problem. 

Till grund för rapporten ligger ett större projekt där de båda författarna utforskat och försökt förstå 

vad en församling inom SvK representerar i vår tid. ”Vad gör en svensk utlandsförsamling och 

vilken är dess roll och betydelse för välfärd och omsorg i en tid av ökande globalisering?”  Det är 21

några av de frågor som studerats inom detta forskningsprojekt.  

Vi lever i en alltmera gränslös värld med ökat resande och förändrade migrationsmönster. Det blir 

också allt vanligare med att äldre människor från Nordeuropa bosätter sig tillfälligt eller permanent 

på varmare breddgrader. Trots viljan att bo utomlands förändras inte deras behov av sammanhang, 

relationer och omsorg menar författarna.  
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 Eva Jeppson Grassman & Annika Taghizadeh Larsson, Som ett andra hem? Svenska utlandskyrkan i en tid av 20
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De som genomförde forskningsprojektet har rest runt i världen och gjort intervjuer och 

observationer som de presenterar i rapporten. Rapporten innehåller flera dimensioner av SKUT. Ett 

kapitel berättar om hur SKUT:s hemsidor är utformade för att framstå enkla och okonstlade.  

I informationen på hemsidorna tycktes möjligheten att få känna sig hemma liksom 
kanelbullar, kaffe och andra företeelser med koppling till hem eller hemland ofta få en 
uppenbar roll som ”lockbeten” som skulle hjälpa hemsidesläsaren i sitt beslut att besöka 
ortens Svenska kyrka”.   22

Rapporten innehåller också ett kapitel som behandlar utlandsförsamlingens betydelse för andlighet. 

När SKUT-församlingarna fick uttrycka vad som var deras viktigaste uppgift, lyftes gudstjänsten 

bara undantagsvis fram. Samtidigt finns en betoning på församlingens viktiga roll för andligheten 

och som rum för själavård, kristen existentiell omsorg, enligt flertalet av de präster som 

intervjuades. ”Allt församlingen gör har en existentiell, religiös klangbotten, tycktes de mena.”  23

1.6.2 Urval av SKUT-församlingar 

Genom kontakt med Visby stift och senare kyrkokansliet i Uppsala fick jag tillgång till elva 

kompletta SKUT-församlingars församlingsordningar och församlingsinstruktioner. Jag valde då ut 

fyra församlingar och valet föll på följande: Los Cristianos, Cypern, Los Angeles och Zürich-Basel.  

Dessa fyra valdes främst med tanke på deras spridning geografiskt. De flesta SKUT-församlingar 

som jag fick tillgång till, ligger i Europa, förutom Los Angeles och Los Cristianos. Ett annat 

kriterium var olika karaktärer. Församlingen på Cypern (Ayia Napa) är en relativt ung församling 

(1990) som etablerades på grund av charterturismens ökning. Zürich-Basel är en del av 

regionalkyrkan i Schweiz och har funnits på plats sedan 1960. Los Angeles och Los Cristianos är 

kyrkor som har sin bakgrund i den ökande turismen, men de befinner sig i olika världsdelar. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i form av ett inledningskapitel samt fem kapitel som utgår från 

problemformuleringen och de arbetsfrågor som den genererat. Avslutningsvis finns ett kapitel med 

undersökningens resultat och slutsater.  
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Tanken med kapitel två är att först presentera folkkyrkan så som den vuxit fram inom svensk teologi 

och teckna en bild av folkkyrka idag. I det följande kapitel (kapitel tre) beskriver jag KO för att få 

grepp om organisation, uppdag och målgrupp för SvK som folkkyrka. Dessa två kapitel utgör 

tillsammans en beskrivning av SvK som folkkyrka, historiskt och organisatoriskt.  

Kapitel fyra handlar om SKUT:s historiska bakgrund och hur SKUT fungerar i dag. Genom detta 

kapitel vill jag få ett grepp om SKUT, förstå SvK:s intentioner och målsättning med sin 

utlandsverksamhet. Jag vill i detta kapitel också teckna en bild av SKUT i dag. 

Eftersom jag också vill undersöka hur en SKUT-församling fungerar praktiskt, gör jag i kapitel fem 

fyra fallstudier. Här beskriver jag fyra SKUT-församlingar utifrån begreppen organisation, uppdrag 

och målgrupp. Genom att granska hur en församling i SvK är reglerad genom KO, och jämföra 

detta med hur en SKUT-församling är reglerad och praktiskt fungerar, vill jag i det sista kapitlet 

redovisa de resultat och slutsatser som undersökningen kommit fram till. 
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2. Folkkyrkotankens uppkomst, utveckling och uttryck 

Att SvK är en folkkyrka är för de flesta en självklarhet, trots att det inte finns någon entydig bild av 

vad begreppet innebär. Begreppet växte fram för mer än hundra år sedan och har varierat över tid. I 

det här kapitlet tecknas folkkyrkotankens uppkomst i Svensk teologi (2.1), dess utveckling (2.2) och 

även några av folkkyrkobegreppets innebörder och principer idag (2.3). Slutligen görs en 

sammanfattning av kapitlet (2.4). 

2.1 Folkkyrkotankens uppkomst i Svensk teologi 

Slutet av 1800 talet var en på många sätt omvälvande tid i Sverige. Urbanisering, emigration och 

industrialisering, tillsammans med religionskritik, förändrade samhällets ordningar och strukturer. I 

de nya industriella miljöerna var kyrkan inte längre närvarande, och de unga växte upp utanför 

kyrksocknens gemenskap. Samtidigt framstod väckelserörelserna och andra folkrörelser  

(exempelvis nykterhetsrörelser, arbetarrörelser) som ett starkt framtidsalternativ med sina 

demokratiska ordningar och folkliga karaktär.   24

Teologer vid Uppsala universitet ger vid denna tid kyrkobegreppet en ny teologisk betydelse som 

kommer till uttryck i ungkyrkorörelsens paroll: ”Sveriges folk – ett Guds folk”. Ett korståg 

anordnades 1909 av denna ungkyrkorörelse för att ”samla det Svenska folket kring kyrkan och de 

nationella värdena”.  Detta folkkyrkobegrepp kom att uppfattas som frikyrkobegreppets motsats.  25 26

Två av huvudpersonerna eller ”den moderna folkkyrkotankens främsta utformare och 

upphovsmän”  var Einar Billing (1871–1939) och Johan Alfred Eklund (1863–1945). 27

Den kyrkliga nationalismen uttrycktes med kraft i och genom ungkyrkorörelsen, där Eklund var en 

av de främsta inspiratörerna. Eklund tänkte sig att förhållandet mellan det svenska folket och 

kyrkan hade en teologisk utgångspunkt i den gammaltestamentliga gudsfolkstanken.  För Eklund 28

var svenskarna ett av Gud ”utvalt folk” på grund av deras fysiska och mentala kvalitéer. ”[G]enom 

själva naturbeskaffenheten tillhöra [de; min anm.] ett bland jordens bästa och ädlaste folk.”   29
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Väckelserörelserna lockade, samtidigt som vaktslåendet kring den nationalkyrkliga identiteten 

ökade. Föreningen mellan folket och kyrkan var så intim att Eklund inte kunde tänka sig att någon 

som tillhörde svenska folket kunde stå utanför kyrkan. Kyrkan skulle tillhöra en nation och vara en 

nationalkyrka.   30

Billings folkkyrkoteologi kopplade, liksom hos Eklund, folkkyrkan till nationen och till Sveriges 

gränser. Men för Billing var det Guds ”förekommande nåd” som stod i centrum, inte nationen eller 

folket. Den förekommande nåden handlar för Billing om att Gud söker människan och för henne till 

sig, inte att människan söker Gud. Detta utrycks enligt Billing bäst i ”Ej alla söka, åtminstone 

medvetet, Gud, men han söker dem alla”.   31

Billing tänker sig församlingsprästen som ber för folket, det vill säga, det går en rörelse från kyrkan 

och ut i församlingen. Folket är där det mottagande objektet.  Det som gör SvK till en folkkyrka är 32

att den strävar att nå hela det svenska folket inom landets gränser. Så här uttrycktes det av Billing: 

Inom den territoriella församlingen…vaknar individen upp i ett rum, där Guds nåd är verksam   
redan individen har företagit sig något. Och nåden är inte blott verksam i allmänhet, den är redan   
framme vid honom, individen, och omsluter honom i ekklesian före alla hans avgörelser, före hans  
beslut. Nåden kommer bokstavligen ’före’ tron, den är ’förekommande nåd’.   33

Både Billing och Eklund ville inom ramen för ungkyrkorörelsen återevangelisera Sverige, och de 

var båda präglade av en stor passion till Svenska kyrkan och dess historia. Hos Eklund är det 

specifikt det svenska folket som tillskrivs en teologisk betydelse. Billings folkkyrka hade också 

teologiska motiv, men det ”svenska” var inte det viktiga. Billing tänker sig att alla människor 

omfattas av Guds förekommande nåd. Billing och Eklund formulerade, enligt Ekstrand, två olika 

varianter av folkkyrkotanken där Billings var individorienterad (folket objekt, mottagande nåd) och 

Eklunds kollektivt orienterad (folket subjekt, folkets vilja framskapar kyrkan).  34
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2.2 Folkkyrkotankens historiska utveckling 

Under 1950-talet fanns en rädsla att SvK höll på att isolera sig från samhällslivet i stort. I reaktion 

mot denna inåtvändhet utvecklades bland annat ”den demokratiska folkkyrkan”,  där fler skulle få 35

möjlighet att involveras. Den bakomliggande tanken var att relationen mellan folket och kyrkan 

skulle stärkas genom demokratin, så att SvK skulle kunna fortsätta vara en folkkyrka.  36

Karl-Manfred Olsson (1919–1996) och Gustav Wingren (1910–2000) ses ibland som efterträdare 

till Billing och Eklund, men de verkade i en annan teologisk och kulturell kontext. Olsson hade 

liksom Eklund en kollektivt orienterad folkkyrkosyn, men den var inte lika romantiskt präglad.  37

Han anställdes som socialetisk expert vid Diakonistyrelsen med uppdraget att stärka relationen 

mellan folket och kyrkan. Olsson tänkte sig att alla människor har ett grundläggande religiöst 

intresse och för en svensk ligger detta intresse nära den evangelisk-lutherska tron. Genom att ge 

folket möjlighet att finnas representerade i de kyrkliga beslutande organen så kunde detta 

grundintresse tillvaratas. Detta ledde till ”utvecklandet av en socialetisk evangelisationsmodell och 

tanken på ’den demokratiska folkkyrkan’.”   38

Folkets vilja att bekänna sig till kyrkan skulle stärkas. Folket som helhet var subjekt, inte bara 

”kyrkfolket”. Kyrkan var inte enbart en sammanslutning av troende utan en ”institution i vilken 

folket genom sina valda representanter tar ansvar”, menade Olsson.  Den demokratiskt styrda 39

folkkyrkan var för Olsson idealet. Själva trosuppfattningen ska inte avgöras genom demokratiska 

val, men tolkningen av kyrkans trosuppfattning ska vara demokratisk eftersom det finns flera sätt att 

tolka. Man måste alltså ”skilja på demokratin som beslutsmetod och innehållet i de beslut som 

fattas” enligt Olsson.   40

Wingren hade en tydlig anknytning till Billing när han hävdade att det som gör SvK till en 

folkkyrka är att ”hon fattar evangeliets tillbjudande åt folket som sin angelägnaste uppgift.”  41

Graden av folkligt deltagande i kyrkans verksamhet och kyrkliga beslut var därför inte avgörande 

för en Wingrensk folkkyrka, utan det är SvK:s självförståelse att tjäna hela folket som gör den till 
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folkkyrka. Skillnaden mellan en folkkyrka och en frikyrka uttrycker han så här: ”Folkkyrkan 

betonar den erbjudna nåden, medan frikyrkan betonar den mottagna nåden.”  42

Wingren ansåg också att de demokratiska beslutsformerna var nödvändiga, men bara för att 

begränsa makten för de vigda ämbetsbärarna. Värdet ligger i vad de demokratiska beslutsformerna 

förhindrar mer än vad de positivt genererar. I en demokratisk ordning kunde det finnas en risk att 

”Kristi stiftelse” beslutades bort, men Wingren såg den demokratiska ordningen som ett värn mot 

detta i stället. Ju fler som är med och beslutar, ju mindre ansåg han att risken var att ”destruktionens 

och maktmissbrukets krafter” skulle ta över.   43

Folkkyrkans motpart var enligt Wingren inte längre de traditionella frikyrkosamfunden, utan ”den 

inför evangeliet främmande nutidsmänniskan”.  Det viktigaste med folkkyrkan var för Wingren att 44

krav på personlig erfarenhet eller omvändelse (eller andra särskilda kvalifikationer) inte skulle 

ställas som villkor för medlemskap. Barndopet är det tecken som visar på Guds kravlösa 

nådeserbjudande, men som kyrkan har till uppgift att följa upp med dopundervisning.  45

2.3 Några nutida teologers folkyrkotankar 

Anne-Louise Eriksson konstaterar att ”[f]olkkyrka tycks vara ett begrepp som ännu söker sitt 

teologiska innehåll mer än vad det är ett innehåll och en teologi som fått en beteckning”.  Eriksson 46

menar att det inte finns några större oklarheter kring SvK uppdrag, att överräcka evangelium i ord 

och handling till hela folket. Däremot finns oklarheter kring vilken teologi som skall förklara och 

legitimera hur den kyrkliga organisationen skall se ut och kring vad kyrkan är, till skillnad från 

folket. ”Vem/vilka skall överräcka evangelium till vilka?”  Eriksson menar att kyrkan finns där 47

Gud är närvarande med sin nåd och att det därför är Guds nåd som också möjliggör kyrkan. Hon 

menar också att den svenska folkkyrkan aldrig varit särskilt folklig i bemärkelsen att folket skulle 

vara det teologiska subjektet. I stället för en bas av medlemmar har SvK blivit en organisation av 
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kyrkans anställda. ”Prästerna förvaltar ord och sakrament och tillsammans med övriga anställda 

skapar de verksamhet som ’folket’ erbjuds konsumera.”   48

Eriksson lyfter också fram jämställdhetsfrågan. En idealbild av SvK är att den under lång tid räknats 

som demokratisk trots att kvinnor inte fick rösträtt förrän 1921 (och inte heller var valbara). Denna 

idealbild av SvK legitimeras genom lagen om svenska kyrkan, menar Eriksson.  Men det är svårt 49

att formulera en teologi som på ett enkelt sätt bekräftar och legitimerar SvK:s demokratiska 

ordning, menar Eriksson, ”för även om dopets teologiska innebörd jämställer de döpta inför Gud, så 

är de för den skull inte nödvändigtvis jämställda inför varandra”.  50

Ekstrand ställer upp sex kriterier för att pröva folkkyrkobegreppet och hur det ska förstås. Det första 

kriteriet är att ta hänsyn till pluraliteten i ett samhälle, folkkyrkotanken har ofta förutsatt att folket är 

etniskt och kulturellt homogent.  Det andra kriteriet handlar om att ta hänsyn till lagstiftning och 51

statsmaktens förväntningar. Lagen om SvK visar på att staten har förväntningar som en rimlig 

folkkyrkouppfattning måste ha ett medvetet förhållningssätt till.  Det tredje kriteriet handlar om att 52

klargöra kyrkans gränser och villkor för medlemskap. Vilka tillhör kyrkan? Vilka gör det inte?  Det 53

fjärde kriteriet handlar om att ”förståelsen av nådesbegreppet och beskrivningen av folkkyrkan som 

’den erbjudna nådens’ kyrka skall vara preciserad”.  Det femte kriteriet är att bli medveten om 54

folkkyrkobegreppets emotionella laddning och det sjätte handlar om att folkkyrkans kvantitativa 

förankring i folket ska diskuteras.   55

När Ekstrand formulerar sin folkkyrkotanke är den i enlighet med de kriterier som han ställer upp. 

Ekstrand menar att folkkyrkans ovilja att dra gränser är ett av folkkyrkans främsta företräden men 

att avsaknaden av ett etiskt och radikalt politiskt perspektiv är en brist i den traditionella 

folkkyrkotanken. Folkkyrkan ska vara tjänsteinriktad och finnas för de som efterfrågar den, men 

folkkyrkan ska inte göra anspråk på att omfatta den enskilde som inte söker den. Identifikationen 

med ett visst folk eller vissa kulturella värden kan därmed minska utan att helt behöva uppges. En 
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central uppgift för kyrkoorganisationen är att bidra till ett gott samhälle, ”så länge som försoningen 

eller gudsrikestankens politiska dimension inte sätts ifråga”.  56

2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag velat teckna en bild, om än begränsad, av folkkyrkotankens uppkomst och 

historiska utveckling samt några nutida teologers folkkyrkobegrepp. Folkkyrkosynen inom SvK ger 

olika perspektiv på kyrkans existensberättigande. Det är en ecklesiologi som pendlar mellan folket 

som subjekt eller folket som objekt (individuellt respektive kollektivt orienterad). Ecklesiologin har 

också pendlat mellan att betona den förekommande nåden eller Guds ledning genom demokrati. 

Den individorienterade folkkyrkan representeras främst av Billing. Han såg folket som objekt för 

kyrkan. Kyrkans (prästens) främsta uppgift enligt Billing, är att förkunna Guds ”förekommande 

nåd”, och den omfattar alla (innan de ens själva bett om det). Eklund har en kollektivt orienterad 

folkkyrkosyn. Han ansåg att folket (det svenska) är kyrkan, ”en kollektiv storhet, skapat av Gud 

med särskilda egenskaper och uppgifter”.   57

Olsson och Wingren förespråkade att SvK organisation skulle vara demokratisk. Olsson för att ge 

folket möjlighet att engagera sig i den kyrka som de enligt honom hade ett genom skapelsen 

grundläggande intresse till och Wingren för att undvika att prästerskapet fick för mycket makt. 

Nutida teologer har andra betoningar och ser andra möjligheter och utmaningar för SvK. Eriksson 

menar att den Billingska kyrkan blev en envägskommunikation, kyrkan producerar och folket 

konsumerar. Hon vill ha en folkkyrka med teologiskt tydlig och jämställd demokrati och en 

teologsikt tydlighet när det gäller vem/vilka som skall överräcka evangelium till vilka. Ekstrand 

problematiserar att folkkyrkotanken förutsatt att folket är etniskt och kulturellt homogent. Så är inte 

fallet i dagens pluralistiska samhälle. Folkkyrkan behöver därför fundera över gränser och villkor 

för medlemskap och ”den erbjudna nådens kyrka” måste preciseras. Identifikationen med ett visst 

folk eller vissa kulturella värden behöver också problematiseras, enligt Ekstrand. 
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Gemenskap och folklig uppslutning är avgörande i den kollektivt orienterade folkkyrkosynen. 

Folket är en ” ecklesiologisk storhet att räkna med” på grund av att de är skapade till detta.  I denna 58

folkkyrkosyn tänker man sig Guds ledning genom demokrati. I den individorienterade kyrkosynen 

är gemenskapsmotivet, eller den folkliga uppslutningen inte lika framträdande. Folkkyrkan som 

nådemedelsinstitution föregår varje mänsklig gemenskapsbildning, ”den förekommande nåden” 

kommer före. Demokrati anses inte heller nödvändig i denna folkkyrkosyn för att kunna definiera 

SvK som folkkyrka, men utesluter inte ett demokratiskt styre.   59

SvK är än i dag en rikstäckande folkkyrka men alla vill inte och behöver inte tillhöra den. Men 

rikstäckande kan i dagens pluralistiska och mångkulturella samhälle inte heller endast omfatta 

”svenskar”, då tenderar det till rasism. Den öppna och rikstäckande principen kan ses som ett bevis 

för en kyrka som vill finnas för alla som vill vara del av den. 
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3. Folkkyrkans uttryck genom kyrkoordningen (KO) 

I detta kapitel vill jag undersöka hur folkkyrkan kommer till uttryck genom KO. Jag vill här få en 

inblick i vilka regler som gäller och vilken folkkyrka som avspeglas genom KO. Kapitlet delas in i 

följande delar. Först en granskning av KO:s relevans och giltighet (3.1). Sedan undersöker jag hur 

detta styrdokument reglerar och formulerar sig kring SvK:s uppdrag (3.1.1), målgrupp (3.1.2) och 

organisation (3.1.3). Sist gör jag en sammanfattning (3.2) 

3.1 Kyrkoordningens relevans och giltighet  

KO är det grundläggande dokument som styr och reglerar hela SvK. Den är indelad i fjorton 

avdelningar och femtionio kapitel, och den omfattar allt från SvK:s tro, bekännelse och lära till hur 

kyrkobokföringen ska föras. Hela KO finns publicerad på SvK:s hemsida. Att KO är SvK 

styrdokument uttrycks tydligt i följande citat:  

Kyrkoordningen innehåller mycket som inte är nödvändigt för kyrkans sanna enhet, men när 
Svenska kyrkan har fastställt bestämmelser av olika slag måste de följas för att splittring ska 
motverkas även i fråga om det som kan utformas på olika sätt.   60

Syftet med KO är att ge SvK goda kyrkorättsliga och organisatoriska förutsättningar att följa sin 

kallelse, och i det ingår ”uppgiften att bevara och stärka enheten och gemenskapen bland dem som 

tillhör Svenska kyrkan, mellan församlingar och stift och med hela den världsvida kyrkan.”   61

KO är både ett teologiskt och juridiskt dokument, och genom korta inledningar till varje kapitel 

klargör KO vad som är bakgrund, sammanhang men också det teologiska motivet. KO är ett 

föränderligt dokument och uppdateras varje årsskifte för att anpassas till nya förutsättningar. 

Den första avdelningen i KO förklarar vad som är SvK:s tro, bekännelse och lära. 

Den andra avdelningen i KO reglerar församlingarna. Församlingens grundläggande uppgift enligt 

KO är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. En församling ska 

behandla alla som tillhör församlingen lika, och i varje församling eller pastorat ska det finnas en 

församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. Det finns 

särskilda bestämmelser när det handlar om SKUT som jag beskriver i kapitel 4 (4.5). 
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Den åttonde avdelningen reglerar församlingstillhörighet och hur församlingarna ska indelas. ”Den 

som tillhör Svenska kyrkan tillhör den territoriella församling där han eller hon är folkbokförd.”  62

Här finns förklarat hur samtliga församlingar och/eller pastorat ska vara indelade i territoriella 

församlingar som omfattar hela landet med geografiska gränser. 

Den nionde avdelningen reglerar direkta och indirekta val. I inledningen till denna avdelningen sägs 

att det genom hela SvK:s historia valts människor till olika förtroendeuppdrag. De kyrkliga valen 

ger ”var och en som tillhör kyrkan en möjlighet att ta ansvar för hur församlingen ska fullgöra sin 

grundläggande uppgift och hur stiftet och den nationella nivån ska främja den uppgiften”.  63

3.1.1 Uppdraget  

SvK uppdrag är att förmedla evangelium i ord och handling. Den grundläggande uppgiften för en 

församling är som KO förklarar att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission”  64

I KO finns reglerat hur ofta det ska firas gudstjänst, vilka typer av gudstjänster som ska firas och 

hur ofta kollekt ska tas upp. Avgift får inte tas ut för dop. Avgift får inte heller tas ut för 

konfirmation när konfirmanden tillhör SvK, inte för vigsel när någon av makarna tillhör SvK eller 

för begravning om den avlidne tillhörde SvK vid dödsfallet. Gudstjänsterna ska vara öppna för alla, 

och i varje församling (eller pastorat) ska det firas huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga 

helgdagar. Domkapitlet beslutar om minsta antalet nattvardsgudstjänster.  

Samtliga kyrkliga handlingar (dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning) ska föregås av 

samtal, men endast när det gäller dop och konfirmation finns det krav på undervisning. Hur varje 

församling fullgör den grundläggande uppgiften ska finnas beskrivet i församlingsinstruktionen.  65

3.1.2 Målgrupp 

I KO:s inledning till den sjätte avdelningen står följande att läsa: ”Svenska kyrkan är en öppen 

folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, den 
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sökande och tvivlande likaväl som den trosvisse, för den som har hunnit kortare lika väl som den 

som hunnit längre på trons väg”.  

Församlingstillhörigheten styrs nationellt genom territoriella gränser och har stöd i lagen om SvK.  66

Den som vill begära inträde i SvK blir medlem i den församling där personen är folkbokförd. Att 

tillhöra en annan församling är inte möjligt (om det inte handlar om de icke territoriella 

församlingarna).  67

Tillhörig i SvK blir den som döpts enligt SvK:s ordning. Den som döpts i annan ordning men 

önskar bli tillhörig kan, efter ett samtal med kyrkoherde i den församling där man bor, bli det. 

Personen som ansöker om tillhörighet ska vara svensk medborgare, eller utländsk medborgare 

bosatt i Sverige, men kyrkostyrelsen får besluta att även någon annan person får tillhöra SvK. Den 

som vill bli tillhörig men inte är döpt måste vilja bli döpt. Det finns alltså en möjlighet att tillhöra 

Svenska kyrkan i avvaktan på dop.  68

3.1.3 Organisationen 

Det högsta beslutande organet för SvK är kyrkomötet med ledamöter från hela landet. Kyrkomötet 

väljs vart fjärde år, och alla som fyllt 16 år och tillhör SvK får delta i kyrkovalet.  Valbar till 69

uppdrag som förtroendevald är den som tillhör SvK, är döpt och fyller 18 år senast på dagen för 

valet.   70

De flesta församlingar och pastorat är indelade i geografiska eller territoriella områden. Detta 

innebär att den som blir medlem i SvK blir medlem i den församling som omfattas av territoriet där 

man bor.  Alla församlingar och pastorat tillhör ett stift, och varje stift har en biskop vars 71

grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlingslivet. 
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SvK är organiserad på olika nivåer och församlingen och pastoraten utgör den grundläggande nivån. 

I varje församling och/eller pastorat ska det finnas en församlingsinstruktion som ska beskriva hur 

församlingen vill gå tillväga för att utföra de grundläggande uppgifterna.  72

Det högsta beslutande organet i en kyrkoförsamling är kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige finns 

oftast i församlingar med femhundra eller fler röstberättigade kyrkotillhöriga. Där det finns färre så 

är det kyrkostämman som beslutar. 

En kyrkostämma består av församlingens röstberättigade medlemmar och är det beslutande organet 

i församlingar med mindre än femhundra röstberättigade kyrkotillhöriga och som saknar 

kyrkofullmäktige eller direktvalda kyrkoråd. 

Kyrkoråden i församlingarna väljs av kyrkofullmäktige vart fjärde år (eller av kyrkostämman). 

Kyrkorådets uppgifter är att styra församlingen enligt uppsatta mål. Kyrkoherden är en självskriven 

ledamot och har som ansvar att leda församlingen enligt KO och församlingsinstruktionen. I varje 

församling måste det därför finnas en kyrkoherde.  73

När det gäller personal ska varje församling ”anställa och avlöna den personal samt anskaffa och 

underhålla den egendom som behövs för församlingens verksamhet.”  Förutom kyrkoherden ska 74

det finnas minst det antal övriga präster som stiftstyrelsen beslutat, minst en kyrkomusiker och det 

antal diakoner och övrig personal som stiftstyrelsen beslutat.  75

SvK finansieras främst genom den kyrkoavgift som alla som är medlemmar betalar. Medlemsavgift 

eller kyrkoavgift är obligatorisk om man har inkomst men olika beroende på vilken församling man 

tillhör. Riksgenomsnittet för 2015 är 1,00 procent på den kommunalt beskattningsbara inkomsten.  76

Den som blivit medlem tillhör automatiskt den församling där man bor, vilket betyder att 

medlemsavgiften tillfaller den församlingen. Att tillhöra en annan församling är inte möjligt.  77
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3.2 Sammanfattning 

Genom KO framkommer en tämligen väl reglerad folkkyrka. KO är ett teologiskt och juridiskt 

(kyrkorättsligt) dokument. Dokumentet är övergripande å ena sidan, men också detaljerat å andra 

sidan. Folkkyrkan är demokratiskt organiserad på alla nivåer, och en stor del av KO handlar om hur 

val ska förfaras och vem som är valbar.  

Folkkyrkan är enligt KO ”rikstäckande”, vilket betyder att alla som tillhör SvK bor i en 

församling.  De som inte tillhör SvK bor därför rimligen inte i en församling.  78

SvK har också satsat på personal. De anställda ses så viktiga att det genom KO regleras vilket 

minimum av anställda som ska finnas i en församling. Även antalet ledamöter i andra kyrkliga 

uppdrag är reglerat. Förklaringen till detta torde vara att SvK är en kyrka med god ekonomi, men 

det är kanske också spår av den billingska folkkyrkoteologin, ”den envägskommunicerande 

folkkyrkan”, som Eriksson riktade kritik mot. 

SvK:s uppdrag är, enligt KO, att förmedla evangelium i ord och handling. Detta görs genom de 

grundläggande uppgifterna som en församling är ålagd: gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission. Kyrkliga handlingar ska vara gratis för kyrkans tillhöriga.  

Bestämmelserna för att tillhöra SvK är något ”luddiga”. Dessa kan sammanfattas med att den som 

vill bli tillhörig bör vara svensk eller bosatt i Sverige, döpt eller vilja bli det. Man kan också tillhöra 

SvK i ”avvaktan” på dop. Hur lång tid denna väntan får ta finns inte preciserat. Här finns en 

otydlighet. Å ena sidan är dopet medlemsgrundande, å andra sidan vill SvK inte stänga några dörrar. 

Tanken om den ”öppna folkkyrkan”, som uttrycker att alla tillhör den, kan vara förklaring. 

Det blir problematiskt att använda KO för att teckna folkkyrkan i utlandet, eftersom den inte 

omfattas av KO i samma utsträckning som SvK i Sverige. För SKUT är det församlingsordningen 

som gäller, och en sådan upprättar varje enskild församling. Vad som gäller för varje enskild SKUT-

församling måste därför granskas utifrån varje enskild SKUT-församlings församlingsordning 

(kapitel 5). I följande kapitel vill jag ge en beskrivning av SKUT:s bakgrund och historiska 

utveckling och även ge en bild av hur SKUT fungerar idag. 
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4. Utlandskyrkans bakgrund och historia i tre epoker 

För att få veta hur det kom sig att Svenska kyrkan valde att förlägga en del av sin folkkyrka i 

utlandet, gör jag i detta kapitel en beskrivning av SKUT:s historiska bakgrund och utveckling. 

Det finns tre tydliga historiska epoker i SvK:s verksamhet i utlandet utifrån dess karaktär. Den 

första (4.1) och äldsta handlar om att präster följer med militära expeditioner eller verkar som 

skeppspräster och ambassadpredikanter i andra länder (”rätt konfession” var viktig på den tiden). 

Den andra epoken (4.2) präglades av växande sjöfart och väckelserörelsernas missionsiver under 

1800-talet. Den tredje (4.3) var påverkad av den charterturism och globalisering som tog fart efter 

andra världskriget. Sist i kapitlet (4.4) ger jag en beskrivning av SvK:s utlandsverksamhet i dag. 

4.1 Epok 1: Krig och kolonier 

Redan under medeltiden följde svenska präster med militära expeditioner i andra länder, de deltog i 

pilgrimsfäder eller uppehöll sig i Rom under kortare eller längre tid. Flera präster studerade eller 

undervisade vid utländska universitet, och där det fanns en större samling svenskar fanns det ofta 

också en präst från hemlandet som ”läste mässan” och tog emot bikt.  79

I och med det trettioåriga kriget (1618–1648) blev Sverige den nya lutherska stormakten. 

Medborgare i Europa som bekände sig till den lutherska tron, men som levde i minoritet i romersk-

katolsk eller reformert omgivning, kunde söka sig till Sverige för att få hjälp eller klaga över 

förtryck. Regeringen engagerade sig också för att de svenskar som befann sig utomlands i icke-

luthersk miljö skulle ha tillgång till luthersk själavård. Känslan av ansvar att predika den ”rena 

evangeliska läran” var påtaglig angelägen på den här tiden.  För svenskar som tillfälligt befann sig 80

i eller bosatte sig i länder som hade en luthersk kyrka, uppmanades de att delta i den inhemska 

gudstjänsten, vilket också många gjorde.  81

Genom Gustav II Adolfs krigsartiklar 1621 ordnades ”prästerlig försörjning” för militärer och 

garnisoner som befann sig utom räckhåll för lokala lutherska kyrkor. Även handels- och 

örlogsfartygen hade ofta en präst med under 1600- och 1700 talen.  82
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Den äldsta Svensk-kyrkliga utlandsförsamlingen anses vara den i Paris. Att den hamnade där 

berodde på det stora antalet lutheraner som fanns där i det övrigt romersk-katolska Frankrike. Jonas 

Hambraeus, prästvigd i Uppsala, fick redan år 1626 rätt att förrätta lutherska gudstjänster i Paris i 

ett litet beskickningskapell. I och med franska revolutionen upphörde ordningen med att skicka 

präster till Paris från Sverige.   83

Under Napoleon-tiden (1799–1815) anordnades I Paris en fransk-luthersk kyrka som besöktes av 

svenskar som var bosatta i staden. Men det dröjde inte många år förrän det kom önskemål från 

dessa svenskar att få tillbaka en egen församlingskyrka. Ett litet kapell, Sofiakapellet, byggdes då 

med hjälp av insamlade medel från Sverige och invigdes 1878.  84

Den största kyrkliga utlandsverksamheten under åren 1638–1665 var förlagd till den svenska 

kolonin New Sweden (i nuvarande staten Delaware) i Nordamerika. Det var alltså kronans ansvar 

att upprätthålla svensk luthersk gudstjänst för alla svenska medborgare som bodde inom Nya 

Sveriges gränser. År 1655 tog holländarna över kolonin, men församlingslivet upprätthölls ända till 

1780-talet då Kunglig Maj:t beslutade att inga fler präster skulle sändas till Amerika.   85

På 1680-talet kunde svenskar i London besöka de gudstjänster som hölls av den preussiske 

besickningspredikanten. När danskarna några decennier senare fick en egen luthersk kyrka i 

London anslöt sig svenskarna till denna. En schism ledde senare till att svenskarna bröt sig ur den 

danska kyrkan och bildade en egen församling. En ung akademiker, Martin Hegardt, utsågs till 

församlingens pastor. Församlingen i London räknar sitt ursprung från 1710, och 1728 invigdes en 

egen kyrka.  86

Karl den XII skickade 1706 en legationspräst till Konstantinopel för att denne skulle uppsöka och 

hjälpa svenskt sjöfolk men andra personer med luthersk bekännelse som hamnat i turkiskt slaveri. 

Det var mycket få svenskar i staden. Prästtjänsten var tidvis obesatt och predikningarna hölls ofta på 

olika språk. Detta prästuppdrag i Konstantinopel hade även ett vetenskapligt skäl. Ofta utsågs unga 
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och akademiskt välmeriterade män till befattningen för att de efter utfört uppdrag skulle kunde bidra 

till det bibelteologiska kunskapsområdet i Sverige. Befattningen drogs in 1883.  87

På 1700-talet fanns även legionspredikanter i Wien, Lissabon, Madrid och på den svenska kolonin 

S:t Barthélemy. Också här var svenskarna få och verksamheten därför liten.   88

  

Att de präster som skickades ut kunde det svenska språket var inte viktigt under denna tid, 

huvudsaken var att de tillhörde den lutherska konfessionen.  Under 1600- och 1700-talen var det 89

alltså tämligen spridda insatser av svenskkyrklig verksamhet i utlandet.   90

4.2 Epok 2: Sjöfart och väckelsetid 

Under 1800-talet var det inte bara den lutherska bekännelsen som var viktig i Sverige. Även språket 

och den nationella tillhörigheten fick en allt större betydelse genom nationella strömningar. De 

framväxande inomkyrkliga väckelserörelserna med pietistisk prägel kände också starkt ansvar för 

sina sina landsmän utanför Sverige. Detta medförde att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) 

1869 beslöt att uppta sjömansmission på sitt program. De hade verksamhet på flera platser, men 

urvalet av platser för missionen verkar ha varit relativt planlös och många verksamheter upphörde 

efter kortare eller längre tid.  91

På ett kyrkomöte 1873 framkom förslag om att SvK skulle ha en egen verksamhet bland sjömän och 

motionen bifölls. Man ville på detta möte även få till stånd en undersökning om vilka av Europas 

storstäder som allra mest hade behov av ”präst och gudstjänstfirande” för svenskar. Som en följd av 

detta bestämde dåvarande kungen att ärkebiskopen skulle sända svenska präster till Kiel och West 

Hartlepool för att ”ombesörja den andliga vården av sjöfolk och fastboende svenskar på dessa 

orter”.  Förutom dessa två orter öppnades inga nya arbetsfält (med undantag av prästen i Paris som 92

förordnades att vara sjömanspräst i de nord-franska hamnarna).  Sjömansvårdens verksamhet var 93

under denna tid direkt underställd ärkebiskopen. 
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På kyrkomötet år 1888 hävdades i en motion att det alls inte blivit gjort det som det tidigare mötet 

(1873) beslutat. Motionen bifölls, och för att åtgärda det som inte tidigare åtgärdats, beslöts att 

Svenska kyrkans Missionsstyrelse (SKM, instiftades år 1874) även skulle ägna sin verksamhet åt: 

”svenska sjömän i utländska hamnar såvitt medel för detta ändamål till Eder inflöte”   94

Det kom att dröja ytterligare sex år innan den förste sjömansprästen kunde skickas ut eftersom det 

inte ”inflöte” några medel för detta. År 1894 sände SKM ut sin första sjömanspräst till Bordeaux, 

men inte förrän tio år senare började verksamheten växa i någon nämnvärd omfattning.  London 95

fick sina första sjömanspräster 1899, Köpenhamn och Berlin några år senare. Prästen fick ofta hyra 

kapell eller hålla gudstjänst på något fartyg. Under lång tid fick sjömansprästerna inte heller någon 

metodisk vägledning för hur de skulle bedriva sitt arbete.  Flexibiliteten var stor och krävde snabba 96

anpassningar till varje svenskt fartyg som anlöpte hamn. Där erbjöd sjömansprästen läsrum, 

gemenskap och gudstjänstfirande.  97

SvK:s utlandsverksamhet hade nu två huvudmän; SKM med ansvaret för svenska sjömän i 

utländska hamnar och Uppsala domkapitel med ansvar för övrig utlandsverksamhet.  98

Missionsuppdraget handlade inte om mission i ordets snävare bemärkelse (att omvända 

”främlingar”) utan målsättningen var att att ansvara för de svenska besökarnas ”andliga välfärd och 

utöva sjömansvård där församlingen snarast skulle ses som en ’Svensk tillflyktsort, där man finner 

ro och tillflykt undan stadens många lockande nöjen’”.  99

Vid sekelskiftet uppkom i Sverige ungkyrkorörelsen som med sitt budskap stimulerade till 

evangelisation, och detta ledde till att även sjömansmissionen expanderade. År 1911 anställdes före 

detta sjömansprästen Gunnar Brundin i SKM och han bidrog till en omfattande expansion av 

verksamheten. Både antalet präster och utlandskyrkor växte, och verksamheten blev 

uppmärksammad både bland sjöfolket och i hemlandet. Två tidningar – De våra i främmande land 

och Ute och hemma – spelade en stor roll för att sprida information och synliggöra SvK:s arbete i 

utlandet.   100
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4.3 Epok 3: Turism och globalisering 

År 1933 fick den sjömanskyrkliga verksamheten en särskild organisation – Svenska kyrkans 

sjömansvårdsstyrelse (SkSj). Dess stadgar fastställdes av dåvarande kungen, som föreskrev att 

styrelsen för densamma skulle ledas av ärkebiskopen som ordförande samt att ledamöterna skulle 

utses både av kyrkomötet och kungen själv.  I dessa stadgar fanns det uttryckt att ”Svenska kyrkan 101

i utlandet skall svara för kyrkans verksamhet inte endast bland svenska sjömän utan jämväl bland 

andra landsmän i utlandet.”  102

  

År 1948 fanns det verksamhet på 20 platser runt om i Europa, men flera av dessa hade låg 

verksamhet eftersom arbetet med restaureringar efter andra världskrigets förstörelse tog både tid 

och kraft.  103

När det svenska välfärdssamhället började byggas upp och levnadsstandarden ökade, börjar ett nytt 

migrationsmönster utvecklas och nya utlandsförsamlingar etableras, ofta på platser där svenska –

långtidsboende, turister och semesterfirare – var lokaliserade.  År 1967 påbörjades verksamhet på 104

Las Palmas, och inom kort fanns det kyrklig verksamhet på flera turistorter i Medelhavsområdet. 

Den utsända personalen hade ofta sociala och karitativa arbetsuppgifter som innebar att stödja 

personer som var i kris eller när olyckor och katastrofer inträffade.  105

Genom ett omfattande nordiskt samarbete under åren 1964–1965 expanderade och förgrenade sig 

svenska företag i världen. Främst handlade det om företagsetableringar, ökande transocean sjöfart 

med ofta lång ”liggtid” för fartygen samt utbyggd transportservice från hamnarna till 

sjömanskyrkorna.  Det ledde till att en del av den kyrkliga utlandsverksamheten i Europa 106

avvecklades och/eller slogs ihop med andra nordiska kyrkor. Dessa besparingar möjliggjorde och 

medförde att utomeuropeisk expansion också tog fart. Den kyrkliga verksamheten utomlands 

krävde mobilitet och detta krav ”hade ökat så kraftigt att någon form av monteringsfärdig, och 

därmed lätt flyttbar, anläggning diskuterades (vandringskyrka).”  En kyrka som gick att ”sätta 107

upp” och montera ner beroende på behov.  
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Svensk utvandring, utlandsarbete och en enorm ökning av svenskarnas turistande i andra länder 

bidrog starkt till beslutet att ändra namn (1976) på SkSj till SKUT. Svenska kyrkan hade nu 

verksamhet  på 34 platser utanför Sverige.  Man menade att SKUT bättre skulle beskriva Svenska 108

kyrkans verksamhet i utlandet, d.v.s att dess verksamhet inte enbart riktade sig till sjömän utan, som 

det redan tidigare var beskrivet i stadgarna för Sksj, ”[…] svara för kyrkans verksamhet inte endast 

bland svenska sjömän utan jämväl bland andra landsmän i utlandet.”  109

4.4 SKUT i nutid 

Svenska kyrkans utredningar 2001 och 2009 beskriver SKUT i nutid. Verksamheten riktar sig i 

första hand till svenskar som vill delta, men även till andra nordbor, på motsvarande sätt som övriga 

evangelisk-lutherska utlandskyrkor välkomnar svenskar i sina gudstjänster.  Det är också enligt 110

Svenska kyrkans utredningar ”slående hur ofta svenskar på kortare eller längre utlandsvistelse 

besöker utlandskyrkorna för kyrkliga handlingar, i första hand vigslar, och gudstjänster samt 

samvaro i kaféet.”  111

Det finns för SKUT ett särskilt Råd, Rådet för Svenska kyrkan i utlandet som har ansvar för 

övergripande prioriteringar och beslut. Detta råd har som grundläggande uppgift att ”arbeta med 

långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens 

omfattning och inriktning”.  Rådet har också formulerat SKUT:s målsättning:  112

Att erbjuda svenskar som bor eller vistas utomlands under längre eller kortare perioder   
 gudstjänster och kyrkliga handlingar på svenska, pastoral omsorg, stöd i kriser och   
 katastrofer samt en svensk social mötesplats.  113

Detta uppfylls inte på alla världens platser men är likväl en målsättning. Orter med stora kulturella 

och språkliga skillnader ska också prioriteras.  En del verksamhet bedrivs i församlingar där finns 114
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lokalt bosatta som kan ta ansvar för verksamheten och på andra platser bedrivs verksamheten i form 

av filialer till SvK, oftast på plaster där det inte finns några lokala bofasta.   115

Det allmänna uppdraget för en utlandsförsamling är enligt KO samma som för församlingar i 

Sverige: att fira gudstjänst, bedriva diakoni och mission samt att undervisa. I SKUT arbetar ungefär 

hundra personer utsända från SvK, ca 70 lokalt anställda och ca 5000 anställs på frivillig basis.  116

SKUT har i dag verksamhet i 45 lokala utlandsförsamlingar i 25 länder i dag. Utöver dessa 45 

församlingar firas gudstjänst på ytterligare 80 platser runt om i världen.  Trettio av dessa 117

utlandsförsamlingar finns i Europa, fem i Nord- och Sydamerika och resterande tio församlingar 

finns i Asien, Australien och Afrika. En majoritet finns i storstäder som New York och Paris. Ett par 

av församlingarna finns i utpräglade hamnstäder som Rotterdam och de återstående på typiska 

semester- och turistorter. Den övervägande delen av SKUT-församlingar finns i länder där kristna är 

i majoritet.   118

4.5 Kännetecken för SKUT 

Det finns särskilda kännetecken när det gäller en SKUT-församling och här ska några av de mest 

utmärkande beskrivas.  

En SKUT-församling omfattas inte av KO i samma omfattning som en församling i Sverige utan 

bara när det är särskilt angivet.  Av KO:s 59 kapitel finns SKUT omnämnd i 15 av dessa.  SKUT 119 120

regleras istället genom församlingsordningar, och en sådan ska varje församling i utlandet upprätta. 

Varje församlingsordning blir därför unik, men den måste också följa KO på de punkter som finns 

bestämda.  Enligt Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) om församlingsordning för 121

utlandsförsamlingar finns beslut på att en utlandsförsamling ska fungera som en församling i 

Sverige.  122
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SKUT-församlingarna finansieras dock inte av någon kyrkoavgift som SvK i Sverige. Ungefär 

hälften av SKUT:s intäkter kommer från församlingarnas egna verksamheter, såsom försäljning 

(caféverksamhet, lotterier, basarer, luncher/middagar mm), kollekter, avgifter för verksamheten 

(vigslar, begravningar, barn- ungdomsverksamhet mm), sponsorer etcetera.  Övriga intäkter 123

kommer från SvK:s nationella nivå , kollekter, gåvor, utdelning av fonder mm.  124

Kyrkoherden och övrig personal i en SKUT-församling har ett betydande ansvar för ekonomin. En 

SKUT-församling kan därför mer liknas vid ett företag. Mycket av deras arbete handlar om att få ut 

”mesta möjliga verksamhet ur de medel som man har till förfogande”.  De lokala utlandskyrkorna 125

drivs enligt juridiska former som är avpassade för landet, i praktiken liknar de ideella föreningar 

och stiftelser.   126

Den som flyttar utomlands och har ett medlemsskap i SvK tar medlemskapet med sig till det nya 

landet, men då är medlemskapet inte kopplat till en särskild församling. ”Många av dessa utomlands 

bosatta tillhör förvisso en svensk församling i landet där de bor, men denna församlingstillhörighet 

är inte något villkor för kyrkotillhörighet på samma sätt som för dem som är bosatta i Sverige.”  127

Detta innebär att de som bor utomlands har kvar sitt medlemsskap i SvK, men de tillhör ingen 

specifik församling i Sverige och betalar därför inte någon kyrkoavgift. Det finns även de som 

bosätter sig eller arbetar tidvis utomlands, men som fortsätter att vara skrivna i Sverige. De har då 

kvar sin församlingstillhörighet (även kyrkoavgiften) i Sverige. Många SKUT-församlingar har en 

medlemsavgift, och storleken på den bestämmer varje enskild församling. I varje SKUT-församling 

finns alltid en möjlighet att lämna frivilliga bidrag. 

4.6 Sammanfattning 

Det ingår i SvK:s självförståelse och uppdrag att följa sina medlemmar ut i världen. Denna 

grundläggande syn finns även i de övriga nordiska folkkyrkorna och har funnits inom SvK allt 

sedan folkkyrkorörelsens förnyade och fördjupade SvK:s ecklesiologi. Det handlade om att ”räcka 
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nådeserbjudandet till alla utan gränssättning.”  SvK:s syn på både dop och medlemsskap, och den 128

starka viljan att vara samma kyrka, förbunden med staten eller fri, har sedan dess präglats av 

detta.  129

SvK:s utlandsverksamhet börjar med att konfessionen ”den rena evangeliska läran” var det som 

prioriterades. Växande sjöfart men kanske framförallt väckelserörelsernas evangelisation och 

mission i utlandet är det som gör att SvK fortsätter med verksamhet utanför Sverige. SKM blir det 

verkställande organet under en tid, och deras tidiga uppgift var att ”räcka nådeserbjudandet” till 

främst sjömän. Men på grund av rådande nationalromantik kom SKM:s uppdrag att handla allt 

mindre om att ”omvända otrogna” och alltmer att bistå svenskar ute i världen. SKM skulle vara en 

”Svensk tillflyktsort, där man finner ro och tillflykt undan stadens många lockande nöjen”.  130

Målsättningen för SKUT är i dag att bistå ”svenskar med kyrkliga handlingar på svenska, pastoral 

omsorg, stöd i kriser och katastrofer samt [vara] en svensk social mötesplats”.  131

KO som reglerar SvK i Sverige, är ett styrdokument också för SKUT, men inte i samma omfattning. 

Varje SKUT-församling upprättar i stället en ”skräddarsydd” församlingsordning (måste godkännas 

av domkapitel) men eftersom församlingarna har så olika karaktär så finns en möjlighet att 

församlingsordningarna skiljer sig åt.  

Idag finns SKUT i drygt 20 länder med 45 lokala församlingar. SKUT har inte resurser att finnas i 

världens alla hörn, men det finns ett beslut på att orter med stora kulturella och språkliga skillnader 

ska prioriteras. Det är viktigt för SvK att bistå svenskar som befinner sig utomlands med den 

svenska kulturen och det svenska språket. 

Uppdraget, målgruppen och organisationen har förändrats under åren, vilket kapitlet visar. 

Uppdraget och målgruppen var i SvK:s tidiga utlandsarbete att bistå européer med den evangelisk-

lutherska konfessionen. I dag är uppdraget och målgruppen i huvudsak att värna och finnas 

exklusivt för svenska medlemmar och andra svenskar som befinner sig utomlands. Det svenska 

språket och den svenska kulturen är utgångspunkter.  
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SKUT har också förändrats organisatoriskt under åren. Från att det var enstaka präster som 

skickades ut i världen, arbetar i en SKUT-församling i dag många frivilliga och lokalt anställda. De 

demokratiska spelregler som finns uttryckta i KO gäller inte SKUT om församlingen inte själv 

uttrycker det i församlingsordningen. Medlemskap i SKUT förutsätter inte alltid dop men ofta 

svensk nationalitet. 

SvK:s förnyelse och fördjupning som handlade om att ”räcka nådeserbjudandet till alla utan 

gränssättning”, handlar främst om svenskar när det gäller SKUT. Den rikstäckande folkkyrkan får i 

SKUT därför en annan betydelse. Enligt SvKB finns beslut på att en utlandsförsamling ska fungera 

som en församling i Sverige, men hur eller vad det konkret innebär finns inte preciserat. 
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5. Fallstudier av fyra SKUT-församlingar 

SvK:s förnyade och fördjupade syn på sig själv handlade om att ”räcka nådeserbjudandet till alla 

utan gränssättning”. Detta är SvK:s uppdrag. Denna öppna, demokratiska och rikstäckande 

folkkyrka finns i utlandet men med helt andra förutsättningar än i Sverige, vilket tidigare kapitel 

visat. SKUT ska enligt SvKB fungera som en församling i Sverige, men är det praktiskt möjligt när 

förutsättningarna är så annorlunda? En SKUT-församling är exempelvis en språklig-, kulturell- och 

nationell minoritet, har andra ekonomiska förutsättningar och mindre antal anställda. 

I detta kapitel beskriver jag fyra SKUT-församlingar utifrån församlingsordningar, 

församlingsinstruktioner och ”hemsidor” (internet). Först gör jag en presentation av församlingarna 

var för sig (4.1), och sedan beskrivs församlingarna utifrån perspektiven uppdrag (4.2), målgrupp 

(4.3) och organisation (4.4). Sist i kapitlet (4.5) gör jag en sammanfattning av fallstudien. 

5.1 Presentation av de fyra församlingarna 

Det finns varierande uppgifter att tillgå för de fyra församlingarna varför presentationen av 

församlingen i Los Angeles t.ex. inte är lika omfattande som den av Zürich-Basel. 

5.1.1 Los Cristianos 

SvK i Los Cristianos är lokaliserad på Teneriffa i en byggnad som tidigare var rehabcentret 

Vintersol (kallades av ortsbefolkningen för Casa Sueca). Öns klimat blev en positiv upplevelse för 

de handikappade svenskar som kom dit på 1950 talet. ”Gästerna erbjöds helinackordering, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Det anställdes sköterskor och annan personal, varav flera från byn. 

Detta blev startskottet för turismen till södra Teneriffa.”   132

SvK började sin verksamhet på södra Teneriffa 1970, och två år senare tog man lokalerna i Casa 

Sueca i bruk för gudstjänster. I dag ägs huset av SvK och kyrkan invigdes 1990. Verksamheten 

riktar sig främst till svenskar men även andra nordbor. ”Självklart ska alla känna sig välkommen 

här”, skriver man på hemsidan.  I dag delar församlingen lokaler med Norska sjömanskyrkan. 133

Verksamheten består bl.a. av körer, samtalsgrupp, konserter, gudstjänster, och kafé med nybakade 

kanelbullar. Många svenskar söker sig hit för att prata med personalen, läsa svenska dagstidningar, 
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tända ljus, låna svenska böcker och dricka kaffe.  Den församlingsordning som jag har att tillgå är 134

daterad 2013 och församlingsinstruktionen är från 2012. 

5.1.2 Cypern 

År 1990 kom kyrkoherde Harald Ekberg och hans hustru Bodil till Cypern. Då fanns varken 

gudstjänstlokal eller någon ”kyrkans” bil att ta sig fram med. De hyrde cyklar för att ta sig runt i 

området och höll gudstjänst i det gamla klostret.  

I dag drivs verksamheten tillsammans med Norska sjömanskyrkan. De hyr lokaler i Ayia Napa med 

kyrksal, kafé och bibliotek med datorer som besökare kan använda. I stället för att cykla så har 

prästen i dag egen bil och kan därför ta sig till Larnaca, Limassol, Pafos och Nicosia för att hålla 

gudstjänster för bofasta svenskar.  

Utlandskyrkan på Cypern är en av världens mest välbesökta utlandskyrkor, enligt deras eget 

Kyrkoblad.  Verksamheten består framförallt av gudstjänster, bakgrupp, barn- och föräldragrupp, 135

trivselkvällar och öppet hus med kaffe och kanelbullar. På Cypern är den mest intensiva perioden 

oktober–påsk då det kommer hundratals besökare per dag.  Församlingsordningen är daterad 2007 136

och församlingsinstruktionen 2009. 

5.1.3 Los Angeles 

SvK i Los Angeles har funnits i drygt 60 år. De delar lokaler med Norska sjömanskyrkan och är 

lokaliserade i närheten av hamnen i San Pedro. De hyr även lokaler av Norska Sjömanskyrkan och 

där finns både kontor och kyrkorum.  Det finns ett samarbete mellan församlingen i Los Angeles 137

och San Fransisco, särskilt vid kris- och katastrofsituationer.   138

Någon övrig historisk bakgrundsinformation har jag inte lyckats få fram för denna uppsats 

(hemsidan informerar att information kommer snart). Deras huvudverksamhet är gudstjänster, 

!35

 Svenska kyrkan, Los Cristianos, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641035 (hämtad 14-12-07).134

 Kirkebladet-Kyrkobladet, Skandinaviska kyrkan Cypern, April 2010, http://www.google.se/url?135

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se
%2Fdefault.aspx%3Fid%3D545538&ei=kmyFVMjmKuq4ygPAxYKgDw&usg=AFQjCNHxu-
W9tB8IRy0heUgKTzLsbBmAsA&bvm=bv.80642063,d.bGQ (hämtad 14-12-08).

 Församlingsinstruktion, Cypern.136

 Svenska kyrkan, Los Angeles, http://www.svenskakyrkan.se/losangeles (hämtad 14_12-27).137

 Församlingsinstruktion, Los Angeles.138

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fdefault.aspx%3Fid%3D545538&ei=kmyFVMjmKuq4ygPAxYKgDw&usg=AFQjCNHxu-W9tB8IRy0heUgKTzLsbBmAsA&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641035
http://www.svenskakyrkan.se/losangeles


söndagskola, fredagslunch, kyrkokör och en särskild grupp för unga vuxna.  Den 139

församlingsordning och församlingsinstruktion och som jag har att tillgå är daterad 2010. 

5.1.4 Zürich-Basel 

År 1961 så anställdes en svensk präst till den evangelisk-lutherska församlingen i Geneve. 

Ytterligare församlingar bildades så småningom i Lausanne, Bern, Zürich, Lugano, Milano, Turin 

och Rom. Prästen i Genève anordnade gudstjänst i dessa städer, men det fanns ingen formell 

organisation av verksamheten under denna tid.  

År 1968 började diskussionen att församlingarna skulle organiseras på ett annorlunda och mer 

flexibelt sätt. Det skulle vara ”en ny typ av utlandskyrka, en regionalkyrka, som kunde omfatta en 

region, ett land eller flera”.  Då skapades den s.k. Regionalkyrkan i Schweiz och Italien som 140

verkade i cirka tjugo år som en självständigt arbetande kyrklig förening under ärkebiskopen i 

Uppsala. År 1973 skildes Italien från regionen, eftersom Rom fick en egen präst, men Zug (delstat i 

Schweiz) fogades till. När fick Wien en egen präst 1982 lämnade den församlingen successivt 

samarbetet med Schweiz.  

Ansvaret för regionalkyrkan övertogs av SvK i utlandet år 1982. Församlingarna i Zürich och Basel 

har idag slagits ihop vilket innebär att församlingen idag också heter Zürich-Basel. Församlingen är 

mycket stor och omfattar ett flertal kantoner (delområden). Församlingen äger inga egna fastigheter 

utan hyr och lånar kyrkor och lokaler för sina gudstjänster och verksamhet. Församlingshemmet och 

den möblerade tjänstebostaden finns i samma hyresfastighet i Zürich. Verksamheten består i 

huvudsak av gudstjänster, luncher, utflykter, barngrupper och samlingar för ungdomar.  141

Församlingsordningen är inte daterad och församlingsinstruktionen är daterad 2008 (ny är under 

uppförande) . 

5.2 SKUT-församlingens uppdrag och verksamhet 

De fyra SKUT-församlingarna i denna fallstudie följer KO:s bestämmelser när det gäller SvK som 

evangeliskt-lutherskt trossamfund och den grundläggande uppgiften.  De följer även KO:s 142

bestämmelser vad gäller kyrkorådet som församlingen styrelse och vad gäller kyrkoherdens 
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ansvar.  Samtliga församlingar följer även KO:s bestämmelser om gudstjänstböcker, dop, 143

nattvard, bikt, konfirmation, vigsel och välsignelsehandlingar, begravning och kyrkoåret samt att 

dopet är avgiftsfritt.  I alla fyra församlingsordningar anges att man även följer alla övriga 144

bestämmelser i KO som särskilt avser utlandskyrkan.  Dessa bestämmelser handlar om val av 145

elektorer från kyrkorådet till biskopsval (kap 8), att SKUT handläggs av domkapitlet i Visby stift 

(kap 9), vilka befattningar (utsända från SvK) som ska finnas (kap 34), val till kyrkomötet från 

utlandet (kap 39) samt bestämmelser kring församlingsinstruktionen (kap 57). 

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

Hur detta förverkligas i de fyra församlingarna presenteras i det följande 

Gudstjänst 

När det gäller gudstjänst uppger dessa församlingar att gudstjänstfirande är församlingens centrum. 

Församlingen i Zürich-Basel har regelbundna gudstjänster på sju orter och därutöver ett antal 

”utflyktsgudstjänster” på olika platser. Varannan gudstjänst firas med nattvard.  I Los Cristianos 146

firas mässa varje söndag kl 17, och varje vardag börjar med morgonbön och morgonmässa på 

onsdagar.  I Los Angeles firas gudstjänst första söndagen varje månad och på Cypern firas 147

gudstjänst varje söndag i Ayia Napa såväl i kapellet som på Sun Wing hotell. Gudstjänst firas även 

på andra platser någon eller några gånger per år. Man inbjuder till kaffe, kanelbullar och gemenskap 

efter gudstjänsten i församlingarna i Los Cristianos, Los Angeles (här också lunch) och på Cypern.  

Verksamhet för barn, ungdomar och vuxna 

I Zürich-Basel och Los Cristianos finns det barnkör. Söndagskola tillhandahålls i Los Cristianos och 

Los Angeles. Det finns barn- och föräldragrupper i församlingarna i Los Cristianos och på Cypern. 

Los Angeles har även en barn-gymnastikgrupp. I Zürich-Basel inbjuds ungdomar till träff varannan 

måndag (ett krav är att deltagarna pratar svenska). Församlingen i Los Cristianos anger i sin 

församlingsinstruktion att de har ungdomssamlingar ”vid vissa tillfällen”, men när eller var finns 
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det inte uppgifter på. Församlingen i Los Angeles inbjuder ungdomar till träff en gång i mån.  148

Övriga verksamheter i församlingarna är körsång, bibelgrupper, luncher, utflykter, middagar, 

trivselkvällar med mera.  

Volontärer/frivilliga 

Församlingarna i Los Angeles, Los Cristianos och Cypern välkomnar på sina hemsidor volontärer, 

medan församlingen i Zürich-Basel uttrycker deras behov av frivilliga genom 

församlingsinstruktionen. Det handlar om hjälp med/delaktighet i administration, bak- och 

matlagning, hembesök/diakoni, gudstjänst, barn- och familjeverksamhet, svenskaftnar, julbasar med 

mera. 

Kyrkliga handlingar 

Alla församlingar erbjuder dop och konfirmation. Dopet är uttryckligen gratis men det finns inga 

uppgifter på om det tas ut någon avgift för konfirmation. Två av församlingarna har vigselrätt, Los 

Cristianos och Los Angeles. En vigsel i Los Cristianos kostar ca 4000 SEK och i Los Angeles ca 

4500 SEK. Zürich och Cypern erbjuder välsignelse över äktenskapet och det kostar 2500 SEK. 

Begravningstjänsten kostar 2500 SEK i Zürich-Basel, men i de andra församlingarna finns inga 

uppgifter på avgifter. I församlingen på Cypern finns inga uppgifter om begravning alls. Zürich-

Basel är den enda församling som skriftligen uttrycker att de kyrkliga handlingarna tillhandahålls 

för den som är församlingstillhörig.   149

Undervisningens mål 

Undervisningens mål i Los Cristianos är att erbjuda människor möjlighet att fördjupa sin tro och 

kunskap om det som är SvK:s tro och bekännelse. Uppgiften är att erbjuda och inbjuda, aldrig att 

övertyga.  I Los Angeles vill man att församlingens undervisning ska ”hjälpa människor att 150

upptäcka, förstå och i sitt liv tillämpa den kristna tron.”  De strävar efter att i varje gudstjänst, 151

familjearbete och andra personliga möten, bör det finnas en undervisande dimension.  På Cypern 152

vill församlingen att deras undervisning ska hjälpa människor att upptäcka, förstå och i sitt liv 
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tillämpa den kristna tron.  Församlingen i Zürich-Basel uttrycker att de vill att all undervisning 153

ska ske i respekt för varje individs behov. 

Diakoni 

Samtliga SKUT-församlingar beskriver att diakonins mål är att möta och finnas för människor som 

är i behov av det. Det förverkligas i församlingarnas verksamhet genom besök på bland annat 

sjukhus, fartyg, fängelser, och hembesök. 

Församlingen i Los Angeles arbetar medvetet med att möta människor som utsätts för våld i nära 

relationer. För att vara tillgänglig bevakar de anställda i Los Angeles dagligen inkommande e-post 

har en telefonjour öppen dygnet runt för nödsamtal.  Här är också en plan för för kris- och 154

katastrofberedskap under utarbetande.  I Zürich-Basel ska församlingens verksamhet uttrycka 155

omtanke om äldre och handikappade, men också omfatta au-pairer, studenter och praktikanter samt 

ha en öppen och välkomnande attityd mot nyinflyttade barnfamiljer. En kris- och katastrofplan finns 

utarbetad, och upparbetade relationer finns med ambassad och konsulat för att kunna göra en insats 

vid behov.  156

Samtalet är en viktig del av det diakonala arbetet, och det erbjuds enskilda samtal i samtliga 

församlingar. I Los Cristianos vill man ”värna samtalet och tydliga varje kristens ansvar att värna 

om sin nästa”  och kyrkans kafé ses som en mötesplats för dialog. På Cypern är diakonins mål att 157

vara förebyggande och uppbyggande. Församlingen välkomnar och presenterar sin verksamhet för 

nyanlända turister, erbjuder enskilda samtal och gör sjukbesök.   158

Mission 

SKUT-församlingarna uttrycker att öppenhet och lättillgänglighet är en viktig del av missionen. Los 

Cristianos uttrycker det så här: ”Missionen förutsätter att alla svenskar på Teneriffa får veta att SvK 

finns där.”  Utmaningen för församlingen i Los Angeles är medlemmarnas stora geografiska 159

spridning och de stora avstånden. Detta ställer krav på församlingen förmåga att kommunicera, 
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eftersom ”det finns fortfarande efter 50 år många som inte har en aning om att Svenska kyrkan är 

närvarande i Los Angeles”.  160

I församlingarna vill man också skapa delaktighet och gemenskap, gärna i samverkan med andra 

kyrkor. Mission innebär för församlingen i Zürich-Basel att leva i öppenhet med det lokala 

samhället och i internationell solidaritet. Detta vill man göra genom att bjuda in till gemenskap och 

till intressanta program i församlingshemmet, skapa kontakt med de nyinflyttade, samverka med 

skandinaviska föreningar, inbjuda till utåtriktade gudstjänster, t.ex. advents- jul- och 

luciagudstjänster, anordna kollekter till mission och internationell solidaritet, samt samverka med de 

skandinaviska beskickningarna. 

Information är en viktig del av missionen i samtliga församlingar. Genom att engagera människor i 

arbetet med ”affischrundor”, delta i servering och driva biblioteket vill församlingen i Los 

Cristianos arbeta för frivillighet och delaktighet i missionsuppdraget.  På Cypern har man satsat 161

på information, både tryckt och via webben. Församlingsblad och information i ”plånboksformat” 

delas ut till hotell, barer med mera. Kyrkorummets öppettider är de samma under hela året för att 

undvika missförstånd och en ”stängd kyrkport”. Även i Los Cristianos vill man engagera människor 

i arbetet med ”affischrundor”, delta i servering och driva biblioteket för att uppmuntra frivillighet 

och delaktighet i missionsuppdraget.  162

Ekumenik och andra samhällskontakter 

Församlingen i Los Cristianos samarbetar med andra kyrkor för att visa på och verka för kyrkans 

enhet. De bjuder in till- och firar ekumeniska gudstjänster (ibland tillsammans med Norska 

sjömanskyrkan) och samverkar med andra svenska organisationer på Teneriffa och Gran Canaria.  163

För församlingen på Cypern är kontakterna med lokalsamhället, myndigheter, föreningar och 

företag (svenska och lokala) en väsentlig uppgift. Detta innebär upparbetade kontakter med 

myndigheter, borgmästare och polis. Eftersom det finns lokalanställda medför det förpliktelser 

gentemot lokala myndigheter, och på så sätt skapas naturliga kontakter. Församlingen finns i en 

grekisk-ortodox majoritetskultur och har ekumeniska samtal med biskop Vasilios. Församlingen har 
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också kontakt och gudstjänstgemenskap med tyska lutherska kyrkan, anglikanska kyrkan och den 

finska lutherska kyrkan.   164

Församlingen i Zürich-Basel vill verka för en synlig kristen enhet. Det förverkligar man genom att 

vara en mötesplats mellan de kristna kyrkorna i Schweiz och Svenska kyrkan, samverka i lokalt 

ekumeniskt arbete (speciellt med församlingen Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich), integrera 

det ekumeniska arbetet genom de frivilliga medarbetarnas insatser och delaktighet i 

församlingslivet i de lokala kyrkorna.  I Los Angeles har man väl upparbetade kontakter med flera 165

samhällsaktörer såsom svenska ambassaden i Washington, svenska skolor och Vasaorden. 

Kyrkoherden finns med i ett lokalt nätverk av pastorer och präster, och flera av församlingens 

medlemmar är även engagerade i andra lokala församlingar och bildar därigenom ett ekumeniska 

närverk.  ”Församlingen har en särskild karaktär genom sin profilering mot förstagenerations-166

svenskar och anknytningen till Svenska kyrkan. Ambitionen bör vara att eftersträva en balans 

mellan denna särart och samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.”167

5.3 SKUT-församlingens målgrupp 

De primära målgrupperna är turistande- eller bofasta svenskar under kortare eller längre tid som 

finns inom församlingens verksamhetsområde. I Zürich-Basel ska personen också tillhöra eller ha 

tillhört Svenska kyrkan. Målgrupp för församlingen i Zürich-Basel omfattar även de som tillhör 

eller har tillhört ”annan evangelisk-luthersk kyrka eller annat kristet samfund och har någon 

anknytning till Sverige”.  Församlingen på Cypern riktar sig inte enbart till svenskar utan också 168

till skandinaver som bor eller vistas kortare eller längre tid på Cypern (trolig anledning är att de 

samarbetar och delar lokal med Norska sjömanskyrkan). 

I de flesta SKUT-församlingar finns ett stort upptagningsområde. Det geografiska området för 

församlingen i Zürich-Basel omfattar såväl Zürich och Basel som kantonerna; Basel Stadt, Basel 

Land, Aargau, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug, St. Gallen, Thurgau, Appenzell 

Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden och Tessin samt 

Furstendömet Liechtenstein och närliggande områden i Frankrike, Italien, Tyskland och 
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Österrike.  Los Cristianos verksamhet riktar sig till de som befinner sig i provinsen Teneriffa.  169 170

Los Angeles-församlingens primära ansvarsområde är Södra Kalifornien men med tyngdpunkt i 

Greater Los Angeles.  Församlingens ansvarsområde på Cypern är hela den grekcypriotiska delen 171

av Cypern.  På samtliga av dessa platser hålls regelbundna gudstjänster. 172

Det finns ett utvidgat ansvarsområde för Los Angeles och Los Cristianos vid krissituationer då 

svenskar är inblandande. Los Angeles delar detta ansvarsområde med församlingen i San Fransisco 

och det utvidgade ansvarsområdet gäller; Kalifornien, Arizona, New Mexico, Newada, Utah, 

Colorado, Oregon, Idaho, Wyoming, Washington, Montana, samt Alaska och Hawaii.  Los 173

Cristianos ansvarsområde omfattar vid krissituationer La Palma, La Gomera, El Hierro och 

Teneriffa.  Cypern har redan hela ön -den grekcypriotiska delen- som sitt ansvar. Församlingen i 174

Zürich-Basel har inte uppgett något utökat ansvarsområde, men med tanke på det stora geografiska 

verksamhetsområdet som de ansvarar för, är det inte konstigt.

5.4 SKUT-församlingens organisation 

Vad som gäller för Los Angeles när det handlar om högsta beslutande organ och valbarhet till bland 

annat kyrkoråd finns inget uttryckt i varken församlingsordning, församlingsinstruktion eller 

hemsida. I församlingsordningen så hänvisas till KO 2 kap. §5 och §6 när det gäller kyrkorådet och 

kyrkoherdens ansvar men en närmare granskning visar att dessa paragrafer behandlar pastorat och 

församlingsinstruktion.  På hemsidan meddelas att information kommer snart angående hur 175

verksamheten organiseras.  176

Det högsta beslutande organet för Los Cristianos, Cypern och Zürich-Basel är kyrkostämman, men 

det skiljer sig mellan församlingarna vem som är röstberättigad och hur ofta de sammanträder. På 

Cypern och i Zürich-Basel är varje medlem som fyllt 16 år röstberättigad och i Los Cristianos ska 

man vara medlem och ha fyllt 18 år. I Zürich-Basel sammanträder kyrkostämman en gång per år, 

men extra sammanträden kan sammankallas av kyrkorådet eller dess ordförande. På Cypern och i 
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Los Cristianos sammanträder kyrkostämman när så fordras av kyrkoråd eller då minst tio procent av 

medlemmarna begär det (Los Cristianos). Ordförande väljs vid mötet av samtliga tre församlingar. 

Församlingen i Zürich-Basel och på Cypern följer KO:s bestämmelser om valbarhet till kyrkorådet 

(medlem, döpt och har fyllt 18 år). I Los Cristianos måste ordförande och vice ordförande i 

kyrkorådet vara döpt, men ålder finns inte preciserat. Att ålder saknar betydelse verkar inte troligt, 

men det är svårt att veta varför det inte finns preciserat.  

För att tillhöra församlingarna finns olika kriterier. Samtliga församlingar välkomnar ekonomiska 

bidrag och i Los Cristianos kallas alla tillhöriga för ”stödmedlemmar”. Anledningen är att många av 

besökarna redan tillhör en församling i Sverige men vistas under vinterhalvåret på Teneriffa. Los 

Cristianos välkomnar även de som tillhör ett annat samfund eller kyrka.  I Los Angeles blir den 177

tillhörig som fyller i en blankett på hemsidan och betalar avgift. 

Avgiften är i det närmaste densamma för både Los Angeles och Los Cristianos (cirka 200 SEK per 

år för enskild och cirka 350 per år för familj).  Zürich-Basel har som krav att personen ska tillhöra 178

SvK och vistas permanent (eller under en längre tid) för att kunna ansöka om medlemskap. Här är 

medlemskapet gratis. På hemsidan för församlingen i Zürich-Basel så uttrycks ändå att ett vanligt 

bidrag för en enskild är cirka 750 SEK och för en familj cirka 1150 SEK.  På Cypern krävs att 179

man är skandinav och vistas under en längre tid på ön, men det finns inga krav på medlemskap i 

SvK. Här kostar ett medlemskap cirka 200 SEK för en enskild och 350 SEK för en familj.  Det är 180

kyrkorådet som prövar ansökan om medlemskap på både Cypern och i Zürich-Basel. 

Samtliga församlingar följer uttryckligen KO vad gäller befattningar för SvK i utlandet. Beslutet 

lyder:  

 1. minst det antal präster som kyrkostyrelsen bestämmer, och  
 2. den personal i övrigt som behövs för verksamheten.   181
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Församlingen i Los Angeles har två utsända, en kyrkoherde; vars tid delas mellan Los Angeles (80 

%) och San Fransisco (20 %), samt en assistent (100 %). På Cypern finns en kyrkoherde och en 

diakon/assistent utsänd av SvK (100 %). I församlingen i Zürich-Basel finns en präst och en 

assistent anställda på heltid, och i Los Cristianos finns en kyrkoherde, en assistent med musikalisk 

inriktning och en assistent med diakonal inriktning (samtliga tjänster på 100 %). 
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6. Resultat och slutsatser 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat utifrån problemfrågor och arbetsfrågor. Uppsatsen har 

problematiserat folkkyrkobegreppet vad gäller SvK i allmänhet och SKUT i synnerhet.  

Uppsatsen har utgått från de tre begreppen organisation, uppdrag och målgrupp för att jämföra den 

folkkyrkosyn som framkommer i SvK med den som tillämpas i SKUT.  

Här nedan har jag ställt de båda ”folkkyrkorna” bredvid varandra för att ge en översikt över de 

likheter och skillnader som styrdokumenten och fallstudierna visat. Kapitlet är indelat i fyra delar. 

Det första behandlar uppdraget (6.1), det andra målgruppen (6.2) och det tredje organisationen 

(6.3). I den sista delen (6.4) drar jag några slutsatser utifrån undersökningens resultat. 

6.1 Folkkyrkliga uttryck vad gäller uppdrag 

De flesta SKUT-församlingar har ett verksamhets- eller ansvarsområde som sträcker sig vidare än 

enbart den ort där byggnaden för verksamheten är lokaliserad. SKUT kan därför sägas ha ett 

geografiskt verksamhetsområde. Skillnaden mellan SKUT och SvK i Sverige när det gäller 

verksamhetsområden, är principen om rikstäckande. För även om SKUT har ett stort 

verksamhetsområde så riktar sig verksamheten enbart till svenskar (och ofta andra nordbor) i detta 

geografiska verksamhetsområde. I Sverige riktar sig verksamheten till alla (tillhöriga) som bor inom 

församlingen (territoriet), inte bara svenskar. 

Församling i SvK i Sverige SKUT-församling

• Församlingstillhörighet styrs nationellt genom 
territoriella gränser. 

• Grundläggade uppgift: Gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission 

• I varje församling ska det finnas en 
församlingsinstruktion 

• Dopet är medlemsgrundande och kyrkoavgift är 
obligatorisk och baseras på inkomst 

• Dopet är avgiftsfritt liksom andra kyrkliga 
handlingar för den som är medlem. 

• Ingen nationellt styrd församlingstillhörighet 

• Grundläggade uppgift: Gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission 

• I varje församling ska det finnas en 
församlingsinstruktion 

• Medlem blir ofta den som ansöker om det. 
Medlemsavgiften bestämmer församlingen 

• Dopet är avgiftsfritt men vigsel och begravning 
kostar. (Ingen uppgift om konfirmation) 
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Den grundläggande uppgiften för en församling är densamma i såväl SvK i Sverige som i SKUT, 

men förutsättningarna att genomföra den är mycket olika särskilt vad gäller personal, lokal och 

ekonomi. 

Att bli medlem i SvK i Sverige sker genom dop eller genom att ansöka om det. Förutsättningen för 

att få bli medlem i SvK är att personen är döpt eller vill bli det. Medlemsavgiften är den kyrkoskatt 

som regleras genom skattsedeln. Den som är medlem i SvK i Sverige tar medlemskapet med sig när 

den flyttar (permanent) utomlands men tillhör då inte längre någon församling i Sverige och betalar 

därför inte längre någon kyrkoavgift. Tre av fyra SKUT-församlingar har någon form av 

medlemsavgift. I Los Cristianos kallas den stödavgift då många av besökarna redan tillhör en 

församling i Sverige. I Zürich-Basel är det gratis att bli medlem, men för samtliga gäller att bidrag 

tacksamt emottages. I Los Cristianos blir den som ansöker om medlemskap medlem. I Ayia Napa 

ansöker hen hos kyrkoherden och kyrkorådet beslutar. 

6.2 Folkkyrkliga uttryck vad gäller målgrupp 

När det gäller målgrupp framträder två olika folkkyrkor. SvK i Sverige riktar sig till alla, svenskar, 

utlänningar och andra. Svenskt medborgarskap är inte avgörande, inte heller svensk nationalitet. 

Det som är avgörande för ett inträde i SvK i Sverige är dopet, men även det går att avvakta med för 

den som vill bli medlem. I Sverige framträder SvK som en liberal folkkyrka, internationell, men kan 

också uppfattas som otydlig när det gäller medlemskap. 

Församling i SvK i Sverige SKUT-församling

• Alla människor som är svensk medborgare, eller 
utländsk medborgare som är bofast i Sverige 
(andra kan också begära inträde och 
kyrkostyrelsen beslutar) 

• Den som ansöker om inträde i SvK måste vara 
döpt eller vilja bli det. I avvaktan på dop kan 
också inträde beviljas.  

• Församlingstillhörigheten styrs genom nationella 
gränser 

• Svenskar som är bofasta eller vistas under kortare 
eller längre tid i utlandet. 

• Medlemskapet fungerar som ett ekonomiskt stöd 
och har sällan dopet som krav.  

• Personen väljer själv vilken församling den vill 
tillhöra/stödja. 
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SKUT:s målgrupp är svenskar som bor bofast eller vistas på kortare eller längre tid i det geografiska 

verksamhetsområde där den verkar. I två av fallstudierna finns inte möjlighet att bli medlem om 

personen inte är svensk. Medlemskapet förutsätter inte dop (enbart i Zürich-Basel) utan fungerar 

oftast som ett ekonomiskt bidrag. Vem som helst kan alltså bidra ekonomiskt, och därmed bli 

medlem (utom i Zürich-Basel). Medlemskapet ger dock inte alltid de demokratiska rättigheter som 

en tillhörighet i SvK i Sverige, eftersom det krävs dop för vissa kyrkliga uppdrag (kyrkorådet) även 

i SKUT.  

Varje SKUT-församling bestämmer form för och omfattning av gudstjänster. I SvK i Sverige 

reglerar KO hur ofta gudstjänst ska firas (och frekvensen av nattvardsgudstjänster). Avgift får inte 

tas ut för dop, men för andra kyrkliga handlingar kan en SKUT-församling ta ut en avgift. I samtliga 

församlingar kostar det att exempelvis gifta sig. Varje församling i både SKUT och SvK bestämmer 

själva undervisningens form och omfattning. Det samma gäller diakoni och mission. 

6.3 Folkkyrkliga uttryck vad gäller organisation 

Församling i SvK i Sverige SKUT-församling

• KO styr och reglerar hela SvK i Sverige. 

• Finansieras främst genom kyrkoavgiften 

• Främsta företrädare är ärkebiskop och högsta 
beslutande organ är kyrkomötet 

• För samtliga förtroendeuppdrag så krävs att 
personen tillhör Svenska kyrkan, är döpt och 
senast på dagen för val fyllt 18 år 

• Beslutande organet är kyrkofullmäktige eller vid 
färre än femhundra röstberättigade en 
kyrkostämma 

• Kyrkoråden väljs av kyrkofullmäktige.  

• Alla församlingar och pastorat tillhör ett stift 

• Församlingen äger och förvaltar över sina lokaler 

• Personalen anställs av respektive församling

• KO reglerar SKUT endast till en viss del och varje 
SKUT-församling ska därför upprätta en 
församlingsordning som ska godkännas av 
domkapitlet. 

• Finansieras främst genom försäljning, gåvor, 
medlemsavgifter mm 

• Främsta företrädare är ärkebiskop och högsta 
beslutande organ är kyrkomötet 

• Olika bestämmelser om valbarhet i olika 
församlingar 

• Beslutande organet är kyrkstämman 

• Kyrkoråden väljs av kyrkstämman.  

• Alla församlingar tillhör Visby stift 

• Församlingarna i fallstudien hyr eller lånar sina 
lokaler 

• Personalen utsänd av SvK anställs av 
kyrkokansliet övrig personal lokalt
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SvK och SKUT skiljer sig på många sätt när det gäller organisationen. En stor skillnaden är att 

SKUT inte omfattas av KO i samma utsträckning som SvK. Det betyder exempelvis att en SKUT-

församling inte omfattas av kyrkoavgiften. Detta medför att en SKUT-församling har ett helt annat 

ekonomisk läge än SvK i Sverige. Den företagsanda som råder i en SKUT-församling är nödvändig 

för dess fortlevnad.  

Att inte omfattas fullt ut av KO får också demokratiska konsekvenser. Den som är medlem i en 

SKUT-församling är inte alltid röstberättigad eller valbar enligt SvK bestämmelser. I SvK i Sverige 

är det dop och ålder som ger tillträde till demokratin. I SKUT kan det vara engagemanget som ger 

en person tillträde till ett beslutsorgan. En SKUT-församling bestämmer själv vem/vilka som är 

valbar och det är olika mellan olika församlingar. 

I SvK i Sverige bestämmer och anställer varje församling sin personal. KO anger minimum av hur 

många som ska anställas och funktionen. I SKUT anställs personalen av kyrkostyrelsen, KO anger 

även här ett minimum men det är betydligt färre än SvK i Sverige. Fallstudien visar att en SKUT-

församling, trots stora upptagningsområden sällan har mer än två utsända från Sverige (präst och 

assistent). 

6.4 Slutsater 

Det finns en strävan i både SKUT och SvK i Sverige att fungera demokratiskt, men kanske är det så 

att ingen av dem riktigt lyckas, fast av olika anledningar. En församling i SvK i Sverige har en 

detaljerad beskrivning och reglering av den demokratiska organisationen. Men som Eriksson 

påpekar förutsätter demokrati jämställdhet, både vad gäller kön men också vad gäller de tillhörigas 

engagemang, och här finns en brist i SvK organisation. En SKUT-församling har en demokratisk 

ordning, om än småskalig, och ”gör så gott den kan” med tanke på de förutsättningar (kultur, miljö), 

ekonomi och personal som finns. De frivilliga är många men inte alltid röstberättigade eller döpta. 

SvK är en majoritetskyrka. Staten reglerar SvK fortfarande i viss mån, men också ”gillar” den. 

SKUT är en del av denna ”majoritets-folkkyrka” men befinner sig i minoritetssituation. Den har 

inte värdlandets statliga ”uppbackning” på samma sätt som SvK i Sverige. En SKUT-församling är 

beroende av omgivande kyrkor och organisationer, men också av att landets regering accepterar 

dess närvaro och verksamhet i landet. Majoritetsprincipen kan därför inte sägas vara avgörande för 

SvK som folkkyrka. 
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Nationaliteten kan inte heller sägas vara ett huvudkriterium för att kallas folkkyrka. Församlingar i 

SvK i Sverige välkomnar alla som vill vara med, svensk eller ej, döpt eller inte. Församlingar i 

SKUT riktar sig visserligen primärt till svenskar (och ibland andra nordbor), men anställer och 

engagerar ofta lokal personal. Vilken nationalitet personalen har framgår inte av datamaterialet i 

fallstudierna. Att en SKUT-församling riktar sig mer tydligt till svenskar än vad en församling i 

SvK i Sverige gör, är en naturlig del av att de är en minoritetskyrka i ett ”främmande” land. SKUT:s 

speciella karaktär och speciella uppdrag handlar om att möta svenskar i utlandet.  

Uppsatsen har visat att den grundläggande uppgiften också i praktiken är densamma, både för en 

SKUT-församling och en församling i SvK i Sverige. Skillnaden är att det finns olika 

förutsättningar att utföra uppdraget. Vad är det som gör att SvK inte prioriterar fler anställda till 

SKUT? Varför har de till exempel varken diakon, pedagog eller musiker? Och varför prioriteras de 

så starkt i Sverige? En av anledningarna kan vara att SKUT-församlingarna under lång tid verkat 

med lokalt anställda och framförallt frivilliga. Det har blivit en norm och SKUT:s sätt att vara 

församling på. De ideellas arbete har också skapat SKUT:s speciella karaktär. Gemenskap och 

personligt engagemang är en förutsättning för verksamheten. Hur SKUT-församlingarna själva 

uppfattar denna ”brist” eller skillnad i antalet anställda har denna studie inget svar på. Det finns en 

risk att det frivilliga engagemanget blir romantiserat och att SKUT-församlingen i praktiken kämpar 

hårt med att få verksamheten att fungera. 

En folkkyrka kan organiseras på olika sätt. En folkkyrka kan verka i minoritet. Målgruppen för en 

folkkyrka kan skifta. Vad är det då som gör SvK till en folkkyrka, och hur kommer den till uttryck i 

SKUT? Handlar det om den eklundska teologin, att svenskarna är ett av Gud utvalt folk? 

SvK:s folkkyrkliga karaktär handlar inte om att värna det svenska folket exklusivt före andra 

folkgrupper. Det handlar om att värna de tillhöriga. Liksom en svensk ambassad finns för svenskar i 

utlandet finns SvK i utlandet. SKUT kan sägas vara en andlig svensk ambassad. Den vill värna 

människans behov av att få uttrycka och problematisera sin tro på sitt modersmål, i detta fall 

svenska. I en SKUT-församling sker verksamheten på svenska, bönerna, sångerna, samtalen. Här 

finns också möjlighet att i ett annat land få uppleva den trygghet som en viss tradition och kultur 

kan utgöra. Det svenska är viktigt, men inte av de nationalromantiska skäl som Eklund uttryckte. 

Det är i stället folkkyrkans sätt att värna människan, att utgå från hennes ursprung, kultur och behov 
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av sammanhang är viktigt. Av samma skäl prioriterar denna folkkyrka att vara på plats med 

själavård, samtal och tröst vid kriser och katastrofer där svenskar är inblandande.  

Studiens syfte var att utmana och problematisera förståelsen av folkkyrkobegreppet i SvK och bidra 

till SvK självbild och förståelse av sin egen verksamhet. Studien har också visat att innebörden i 

folkkyrkobegreppet har skiftat. Folkkyrka är inte ett entydigt begrepp som kan eller ska, förstås på 

ett sätt. En folkkyrka kan vara olika, och det har denna uppsats visat. För även om SKUT och SvK i 

Sverige organiseras på olika sätt, och även om resursfördelningen kan uppfattas som skev, är det 

omsorgen om de tillhöriga som utmärker denna folkkyrka. Rikstäckande handlar då inte bara om 

Sverige utan om alla tillhöriga i världen. Öppenheten kan handla om att kyrkan vill finnas överallt 

och att även de som inte är döpta är välkomna. Uppdraget förenar och är densamma både i SKUT 

och i SvK i Sverige. SKUT blir också en påminnelse om denna folkkyrkas uppdrag och karaktär.  

Sammanfattning 

Denna studie belyser folkkyrkobegreppets mångfald i svensk teologi. Genom att ge en historisk 

bakgrund till begreppet och genom några nutida teologers tankar så har studien tecknat en bild av 

hur folkkyrkobegreppet har motiverats, teologiskt, demokratiskt och nationellt. Svenska kyrkans 

(SvK) identitet är att vara en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka, med uppdrag att 

förmedla evangeliet i ord och handling. SvK har också verksamhet i utlandet. En verksamhet som 

har rötter från 1600 talet, och som i dag kallas för SKUT. 

Genom fallstudier och en granskning av Kyrkoordningen (KO) har studien sökt svara på frågan i 

vilken mening folkkyrkan kommer till uttryck i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). 

KO är det dokument som reglerar hela SvK, och denna studie har därför granskat samtliga kapitel 

för att ge en bild av vilken folkkyrka som framträder, med fokus på uppdrag, målgrupp och 

organisation. Enligt KO är uppdraget detsamma för alla församlingar (även i utlandet). Målgruppen 

för denna folkkyrka är alla som vill vara en del av den. När det gäller organisationen så framträder 

en folkkyrka som tar demokratin på allvar. 

Studien ger även en beskrivning av utlandskyrkans historiska bakgrund och nutid. SvK:s 

verksamhet i utlandet började med att bistå den evangelisk-lutherska konfessionen till dem som inte 

hade tillgång till den, gudstjänsterna var sällan på svenska. I dag är det en utbyggd verksamhet där 
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det ”svenska” är ett kännetecken och en integrerande faktor. Andra kännetecken är att en SKUT-

församling inte omfattas av KO i samma omfattning som en församling i SvK i Sverige. En SKUT-

församling upprättar själva sin KO. Denna kallas för församlingsordning. Detta får ekonomiska och 

demokratiska konsekvenser för en SKUT-församling som fallstudierna visar.  

En SKUT-församling har en speciell karaktär. SKUT-församlingen består av ett fåtal, från Sverige 

utsänd, personal. Frivillighet och personligt engagemang är en stor del av SKUT:s verksamhet. De 

hyr eller lånar lokaler, och de har ofta stora geografiska verksamhetsområden. Ekumenik och 

samarbete med övriga samhällsaktörer är viktigt.  

En SKUT-församling arbetar för att möta svenskar som av olika anledningar befinner sig i det land 

där SKUT är lokaliserad. Här framträder en folkkyrka där det svenska är viktigt men inte av 

nationalromantiska skäl, som det uttrycktes i tidigt 1900-tal. SKUT är mera som en ”andlig 

ambassad”. Denna andliga ambassad bejakar en människas behov av att få utöva sin tro, samtala 

och sjunga på sitt modersmål. Gudstjänst, bibelsamtal, körsång och gemenskap sker därför på 

svenska. En SKUT-församling prioriterar också att vara på plats med själavård, samtal och tröst vid 

kriser och katastrofer där svenskar är inblandande. 

En slutsats som studien gör är att folkkyrka inte är något entydigt begrepp, det finns flera 

innebörder. SKUT är en folkkyrka som fyller en viktig funktion i utlandet. SvK i Sverige och SKUT 

är olika varandra på många områden men har ett gemensamt uppdrag. Om det finns ”ett minsta 

kriterium” för att kallas folkkyrka kan denna studie inte svara på, men omsorgen om de tillhöriga är 

ett väsentligt kännetecken för denna folkkyrka.  

!51



Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor och litteratur 
Billing, Einar. Herdabrev – till prästerskapet i Västerås stift, Lokalförsamlingen – en Guds församling. Stockholm: 
Diakonistyrelsens bokförlag, 2 uppl. 1962 (1920). 

Claesson,  Urban (red.). ”Att minnas folkkyrkan – för framtida möjligheter” i Folkkyrka nu? samtal om utmaningar och 
möjligheter. Svenska kyrkan, Uppsala, 2012

Edgardh Beckman, Ninna. Feminism och liturgi: en ecklesiologisk studie. Stockholm: Verbum, 2001. 

Ekstrand, Thomas. Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. 
Stockholm: Verbum, 2002. 

Eriksson, Anne-Louise. ”Demokrati och kyrka – En reflektion över Svenska kyrkans demokratiska identitet” i Svenska 
kyrkans utredningar 2005:2, Demokratin är en successiv uppenbarelse: för utredningen Demokrati och delaktighet i 
Svenska kyrkan. Svenska kyrkan, Stockholm, 2005. 

Eriksson, Anne-Louise. ”En besvarande gemenskap” i Folkkyrka nu? samtal om utmaningar och möjligheter. Svenska 
kyrkan, forskningsenheten. Red. Urban Claesson. Svenska kyrkan, Uppsala, 2012. 

Grassman Jeppsson, Eva. Larsson Taghizadeh, Annika. Som ett andra hem? Svenska utlandskyrkan i en tid av 
globalisering och äldremigration. Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande: Linköpings 
universitet, 2012. 

Heitink, Gerben. Practical Theology: History, Theory, Action Domains: Manual för Practical Theology. Grand Rapids: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. 

Murray, Robert. ”Den svenska utlandskyrkan”. I: Uppsala stifts herdaminne, stiftshistoriskt uppslagsverk från 
reformationen till nyaste tid. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1980. 

Svenska kyrkan, kyrkostyrelsen. Svenska kyrkans utredningar 2001:1. Svenska kyrkan i utlandet -organistation och 
uppgifter. Uppsala: Wikströms, 2001. 

Svenska kyrkan, kyrkostyrelsen. Svenska kyrkans utredningar 2009:1. Utlandskyrkan -struktur och delaktighet. 
Uppsala: Svenska kyrkan, 2009. 

Elektroniska källor 
Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Lag-19981591-om-Svenska-kyr_sfs-1998-1591/  

Kyrkostyrelsens beslut SvKB 2010:1 med bestämmelser om församlingsordning för utlandsförsamlingar: http://
www.svenskakyrkan.se/omoss/gallande-bestammelser 

!52



Missionskyrkan, http://www.sollefteakyrkor.se/missionskyrkan/vill-du-bli-medlem 

Svenska kyrkan Cypern, http://www.svenskakyrkan.se/ayianapa/Personal 

Svenska kyrkan, Kyrkoavgiften, http://www.svenskakyrkan.se/655252 

Svenska kyrkan, Kyrkoordningen, http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen 

Svenska kyrkan, Kyrkomötet, http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomötet 

Svenska kyrkan, Kyrkostyrelsen, http://www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen 

Svenska kyrkan, Los Angeles, http://www.svenskakyrkan.se/losangeles 

Svenska kyrkan, Los Cristianos, http://www.svenskakyrkan.se/teneriffa 

Svenska kyrkans Missionsstyrelse, http://www.svenskakyrkan.se/omoss/tidslinje 

Svenska kyrkan, Så styrs Svenska kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se/organisation 

Svenska kyrkan, Vad gör en ärkebiskop?, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657310 

Svenska kyrkan, Visby stift, http://www.svenskakyrkan.se/visbystift/v 

Svenska kyrkan, Zürich, http://www.svenskakyrkan.se/zürich 

Svenska kyrkan i utlandet, Om svenska kyrkan i utlandet, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647744 

!53

http://www.sollefteakyrkor.se/missionskyrkan/vill-du-bli-medlem
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647744

