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Abstract
This is a study which purpose is to investigate the practices and ideologies of the phenomenon
of new Christian fellowships based on the structures of Christian communities. The focus of
the study lies on subjects like: ecclesiology, leadership and decision-making, sharing of
possessions, common rule and charity.
Nine fellowships of today are being interviewed, along with a brief historical survey of the
different fellowships and movements of the past. These are also compared according to the
subjects mentioned above. A definition of the concept of community is also made.
The fellowship of today turned out to be both similar and varying, having different kinds of
approaches to some of the subjects, but still having a distinct core that binds them all together.
They have a lot in common with the communities of the early Anabaptist tradition as well as
several similarities with the monasteries of the Roman Catholic Church. Many of them are
also claiming to be inspired by the movement of new monasticism.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Jag har under många år burit på en känsla av att allt inte står rätt till med den kristna
församlingen, så som vi i dagens samhälle gestaltar den. Samma känsla delade flera av mina
vänner, som kom från skiftande kyrkobakgrund. Vi hade till en början inte många ord och
begrepp för att beskriva denna känsla, men efterhand kom de – ett efter ett… Vi längtade efter
liv, efter enkelhet, efter helhetssyn, efter att bryta med konsumtionskristendom och
tillsammans börja producera, efter att göra tron till en livsstil, och framförallt efter att låta den
kärlek som Jesus och hans första lärjungar talade om få bli tydligare i våra liv.
På sensommaren 2008 grundade vi en kommunitet. I ett till en början stapplande experiment
gestaltades snart ett nytt sätt att tänka församling. Eller var det nytt?
Den senaste tiden har vi blivit varse att det finns många fler som går och bär på samma
längtan, och att fler liknande initiativ redan tagits och är på väg att tas. Vad är det som håller
på att hända, frågar vi oss. Vad är det som driver dessa initiativ, som tycks ploppa upp i stad
efter stad? Vad är det för ett fenomen? Och är det ett nytt fenomen?

1.2 Frågeställning och syfte
Vad är det för kommunitetsliknande gemenskaper vi ser växa fram i vårt land? Jag försöker
undersöka detta genom två mindre frågeställningar: 1) Hur ser dessa gemenskaper på ämnen
som ecklesiologi, regel, ledarskap och beslutsfattande, egendom och diakoni? och 2) Vilka
rötter finns till dessa gemenskaper?
Min ambition med uppsatsen är att försöka fånga upp de grundläggande praktikerna och
ideologierna kring de kommunitetsliknande gemenskaper som vi ser växa fram i vårt land
idag, och om möjligt sätta in dem i ett större perspektiv.

1.3 Avgränsning
De gemenskaper som är medtagna i uppsatsen uppfyller (så långt det är möjligt) tre kriterier:
1) de har ett medvetet tänk kring vad de håller på med, 2) de är inga tillfälliga gemenskaper
och 3) de har grundats de senaste tio åren. Det är givetvis svårt att ha en fullständig överblick
över vilka nya gemenskaper som finns i vårt land idag, och det finns säkerligen fler än de som
här är medtagna.1

1.4 Metod och material
För att kunna svara på frågeställningen kommer jag att undersöka nio gemenskaper i vårt
land. Det kommer att ske med hjälp av en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor, där
varje gemenskap får svara på samma frågor. Anledningen till att jag väljer att jobba med en
kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor är flera. Det skulle för det första ta alldeles för
lång tid att intervjua alla gemenskaperna, och de ligger dessutom ganska utspridda.
Enkätunderökning lämpar sig även eftersom man då kan ställa samma frågor till alla
1

Den gemenskap jag själv är en del av ingår inte i studien. För information om denna se Bil. 3.
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gemenskaper. Använder man dessutom öppna frågor får man en kvalitativ aspekt på enkäten,
och varje gemenskap får tid på sig att tänka igenom svaren.
Bearbetningen av en dylik undersökning sker bäst genom att man kategoriserar svaren i olika
ämnesområden, som man bör ha i åtanke redan när man sammanställer enkätfrågorna.
Följande ämnesområden kommer att vara vägledande för vår undersökning: syn på regel,
ledarskap och beslutsfattande, egendom, strukturella frågor, ecklesiologi och diakoni. 2
En kyrkohistorisk bakgrund kommer också att göras för att bredda perspektivet, undersöka
rötterna till detta fenomen och om möjligt sätta in enkätsvaren i ett större sammanhang. Ett
försök till en definition av kommunitetsbegreppet kommer också att göras, för att vi under
undersökningen ska veta vad vi talar om. Till bakgrunden och definitionen kommer lämplig
litteratur användas och refereras till.

1.5 Disposition
Efter inledningen kommer jag att försöka definiera begreppet kommunitet. Sedan kommer en
kortfattad kyrkohistorisk bakgrund till fenomenet, där olika kommuniteter och rörelser
presenteras, följt av innehållsfrågor där några slutsatser dras kring de olika ämnen som
nämndes i 1.2. Sedan kommer enkätundersökningsdelen, där nio olika nutida gemenskaper
presenteras, följt av innehållsfrågor, där några slutsatser dras kring de olika ämnena.
Därefter kommer avslutningen med olika slutsatser och reflektioner, en jämförelse mellan
dagens gemenskaper och kyrkohistoriens, och en prövning av den skrivna definitionen.

2

För mer omfattande metodik, diskussion och motivering till vald undersökningsmetod se Bil 1.1. För mer
omfattande metodik kring hur man bearbetar en enkätundersökning som bygger på öppna frågor se Bil 1.2. För
enkätfrågorna se Bil. 2.
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2 Kommunitet; Ett försök till en definition
Community finds expression in many different ways3
Arnold Eberhard
Innan vi på allvar börjar vår undersökning behöver vi veta vad det egentligen är vi
undersöker. Vad är egentligen en kommunitet? I detta avsnitt ska vi kort titta på begreppets
rot, hur dagens nutida företrädare definierar detta begrepp, samt försöka oss på en egen
definition.

2.1 Begreppets rot
Det engelska begreppet community är i sin betydelse långt bredare än det svenska och kan
användas om hela samhällen. Roten till begreppet finner vi dock i latinets communio, som
betyder gemenskap4, och vars grundbegrepp communis är roten till ett stort antal begrepp i
den indoeuropeiska språkfamiljen. Communio står i släktskap med det grekiska begreppet
koinonia5, som i nya testamentet används för att beskriva de kristnas djupa
brödragemenskap.6

2.2 Några nutida definitioner
Olika traditioner har genom historien haft olika definitioner på detta begrepp, men låt oss här
se på några få nutida. Den baptistiske brittiske kommunitetsförespråkaren Trevor J. Saxby
menar att en kommunitet är:
An organized religious or social body with distinct identity of creed
and character, living in one locality in fellowship together and (for
Christians) sharing material blessings in common.7
En liknande definition, som är något äldre och inte lika utmanande, är den som gjordes av ett
antal katolska kommuniteter i Europa på 60-talet:
A community is an organic and stable fraternal association of
persons accepting responsibility for one another, through sharing
both what they are and what they have, in order to bring about the
union of mankind.8

3

Eberhard, 1995, s25.
Heikel, 1936, s74.
5
Κοινωνία - gemenskap, av κοινός - gemensam. Heikel & Fridrichsen, 2006, s118.
6
Vid nästan samtliga fall som begreppet nämns i Nya Testamentet direktöversätter Vulgata till det latinska
begreppet. Enda stället där detta inte är fallet är 2 Kor 6:14, men där talas det inte om den kristna gemenskapen
utan om gemenskap utanför den kristna gemenskapen. ”Vad har ljuset gemensamt med mörkret.” Bibel 2000.
Jmf Apg 2:42, Rom 15:26, 1 Kor 1:9, 10:16, 2 Kor 8:4, 9:13, 13:13, Gal 2:9, Fil 1:5, 2:1, 3:10, Filem 6, Heb
13:16, 1 Joh 1:3, 1:6, 1:7, Biblia Sacra Vulgate och Novum Testamentum Graece. (I den bysantinska texten
återfinns begreppet på ytterliggare ett ställe; Ef 3:9, se Koine Greek New Testament: Textus Receptus, där det
intressant nog talas om ”the fellowship of the mystery”, Holy Bible; King James Version.)
7
Saxby, 1987, s19. Saxby ger också en annan alternativ definition: “An alternative society operating within the
wider social context – a community within a community, demonstrating to the larger organism that its whole
foundation for living was wrong.” Ibid., s18.
8
Delespesse, 1973, s13.
4
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Flera senare katolska förespråkare har en mycket vagare och enklare definition, till exempel
Thomas A. Kleissler, Margo A. Lebert och Mary C. McGuinnes som förespråkar små
kommuniteter som fungerar som husförsamlingar:
A face to face gathering of six to twelwe people who invest time
with one another for the common purpose of applying gospel values
to every aspect of their lives.9
Presbyterianen Dennis Okholm, lägger stor vikt vid formandet till Kristi likhet i sin ännu
enklare definition:
Folks who participate in a shared life, forming and being formed
into the likeness of Christ.10
Den enklaste definitionen har nog ändå 70-talets kommunitetsförespråkare Neta och Dave
Jackson när de menar att:
Den enklaste, men samtidigt den väsentligaste definitionen på en
kristen kommunitet [är]: Kristna i ett kärleksfullt förhållande till
varandra.11
Flera evangelikala församlingsbyggare har experimenterat med kommunitetsliknande
smågrupper. Till exempel australiensaren Alan Hirsch som talar om små tempt-grupper som
alla fungerar som enskilda församlingar.12 Hirsch tycker att det engelska begreppet
community är alltför vagt för att beskriva dessa grupper, och använder istället begreppet
communitas:13
Communitas is […] always linked with the experience of liminality.
It involves adventure and movement, and it describes that unique
experience of togetherness that only really happens among a group
of people inspired by the vision of a better world who actually
attempt to do something about it.14
Frank Viola, en av de främsta företrädarna för husförsamlingsrörelsen,15 menar att kyrkan på
nytt måste bli organisk och återspegla den treenige gudens kommunitet16, vilken innehåller:
9

Kleissler, Lebert & McGuinnes, 1997, s66. Prästen James O’Halloran förespråkar också små kommuniteter,
men menar att dessa måste definiera sig själva, men att de samtidigt måste kännetecknas av fem element:
Bonding, spirituality, reality, commitment och communication. O’Halloran, 2002, s7, 11. Patricia Wittberg har
en något liknande tankegång då även hon menar att varje kommunitet måste definiera sig själv, och att det är
denna definition som binder kommuniteten samman. D.v.s. kommuniteten definieras och binds samman av sitt
uppdrag. Wittberg, 1996, s76, 91-92. För fler katolska definitioner se Clark, 1978, s70.
10
Okholm, 2007, s35-36. Han beskriver vidare detta tydligt i flera olika citat, t.ex. “the test of any religious
community that claims to be a Christian community is the extent to which the individuals in it, through their life
together, are being transformed into the likeness of the one whose body they eat and whose blood they drink”,
Ibid., s37.
11
Jackson, 1976, s43.
12
En tempt-grupp ska enligt Hirsch innehålla följande praktiker: T – Tillsammans följer vi, E – Engagemang
med Skriften, M – Mission, P – Passion för Jesus, och T – Transformation. Hirsch, 2006, s47.
13
Vars terminologi är hämtat från gemenskapsdynamiken i vissa afrikanska stammar. Ibid., s220-221.
14
Ibid., s221.
15
Denna är ingen enhetlig rörelse utan ett samlingsnamn för församlingar världen över som tänker radikalt
annorlunda kring t.ex. församlingens storlek, församlingsbyggnad, gudstjänstfirande etc.
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mutual love, mutual fellowship, mutual dependence, mutual honour,
mutual submission, mutual dwelling, and authentic community.17
Den aktuellaste och kanske mest relevanta för uppsatsen är den definition som gjordes år
2004 av företrädare för den nymonastiska rörelsen i USA.
Communities have a family resemblance to one another but they are
also shaped by strategic and tactical responses to their particular
historic situations.18

2.3 Ett försök till en definition
Det är ingen lätt uppgift att, efter alla de definitioner och namn som här har nämnts, försöka
sig på att göra en egen definition. Min ansats blir, så här i början av uppsatsen, att göra en
enkel och bred definition, som kan täcka upp alla de undersökta gemenskaperna, och vars
berättigande utvärderas i uppsatsens slutsats (5.3). Den definition av begreppet kommunitet
som blir vägledande för uppsatsen lyder:
Kristna som har valt att underställa sig varandra i ett ömsesidigt
lärjungaskap, i vardagsnära gemenskap.

16

Flera andra har också betonat denna aspekt, bland annat den evangelikala teologen Stanley J Grenz, se Grenz,
1996, s80, som för övrigt menade att vi är skapade för kommunitet och att Jesu försoning befriar oss till detta, se
Ibid., s100, 193.
17
Viola, 2008, s35. Roger Thoman, en annan företrädare för husförsamlingsrörelsen, argumenterar entusiastiskt
för att kyrkan måste bli mindre institutionell och på nytt få tillbaka sin nytestamentliga struktur, vilket innebär:
”small, vibrant, caring families of believers who are loving others and reproducing themselves into every corner
of the world.” Thoman, 2008, s12.
18
Rutba House, 2005, s3, ur introduktionen av Jonathan R. Wilson. Tillsammans enades en mängd amerikanska
kommuniteter om 12 markörer som man menade ska känneteckna en ny monastisk rörelse, för detaljer kring
detta se förordet till Ibid. och Wilson, 2008, s36-39. De tolv markörerna finns att se i Bil. 4. För andra
nymonastiska definitioner se Freeman & Greig, 2007, s78-84.
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3 Kyrkohistorisk bakgrund
History proves to us that from it’s birth and throughout it’s existence
the Church has been conscious of a call to be a community. Not that
it always and everywhere has been faithful to it’s vocation … far
from it.19
Max Delespesse
Detta kapitel kommer ge en historisk bakgrund till olika kommuniteter och
kommunitetsrörelser och hur dessa har tänkt kring de ämnen som omnämns i 1.4. Först följer
en kortfattad beskrivning av de olika kommuniteter och kommunitetsrörelser som vällt fram
under historiens lopp.

3.1 Beskrivning av kommuniteter och kommunitetsrörelser
3.1.1 Nya testamentet historia – kommunitetsliv inom ramen för Nya
Testamentet
Man skulle kunna skriva en hel uppsats om Nya testamentets teologi i ämnet, men låt oss här
begränsa oss till att kortfattat titta på Nya Testamentets historia.

3.1.1.1 Jesu exempel – Evangelierna
Många förespråkare av kommunitetsstrukturer brukar i sin argumentation hänvisa tillbaka till
Jesu liv.20 Jesus kan sägas ha levt i kommunitet med sina lärjungar och de olika kvinnorna
som gick med dem. De hade till och med en gemensam kassa som handhölls av Judas
Iskariot.21 En stor del av Jesu undervisning syftar också till ett liv i kommunitetsstrukturer,
varför många förespråkare har menat att man inte kan efterleva Jesu undervisning utan att
leva i en kommunitetsgemenskap.22
Denna märkliga kommunitet som formades kring Jesus var i sig inget nytt eller
revolutionerande för judarna, det hade funnits och fanns fortfarande många som levde på
samma sätt.23 Det som istället kom att sticka dem i ögonen var vilka sorters människor denna
kommunitet innefattade och vilka dess medlemmar umgicks med – det var ofta människor
som i det judiska samhället betecknades som syndiga; prostituerade, tullindrivare, spetälska
etc.

3.1.1.2 Församlingen i Jerusalem – Apostlagärningarna
Efter pingsten formades kyrkan i Jerusalem spontant till en kommunitet. Enligt
apostlagärningarnas utsagor förenade den Helige Ande män och kvinnor från olika kulturer
och språk till ett gemensamt liv och ägande.24 Hur utbrett och långvarigt det gemensamma
19

Delespesse, 1973, s26.
Se t.ex. Ibid., s27, Claiborne, 2007, s107-108 och Saxby, 1987, s40.
21
Joh 12:6; 13:29.
22
Se t.ex. Jackson, 1976, s52.
23
Esserna levde t.ex. ett strikt kommunitetsliv med full egendomsgemenskap, se Josephus, 1980, s377. Detta var
dock långt mer asketiskt än det som de kristna kom att leva. Se också Chadwick, 1998, s11-12.
24
Apg 2:42-47, 4:32-35.
20
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ägandet var är svårt att säga. Men man hade daglig gemenskap, tog hand om de svaga och
firade Herrens måltid i hemmen.
Vissa exegeter har menat att det gemensamma ägandet var ett experiment dömt att misslyckas
och hämtar stöd från det faktum att församlingen sedermera blev mycket fattig och kom att
behöva stöd från andra församlingar.25 Men oavsett hur man ser på detta är
kommunitetsstrukturen tydlig, och den har fått stå som modell för församlingar i alla tider.

3.1.1.3 Övriga församlingar – Breven
Det var inte bara i Jerusalem som församlingen möttes i hemmet. Överallt samlades
församlingar i olika hushåll. Detta blir till exempel tydligt i Romarbrevet där Paulus skriver
till hela församlingen i Rom, det vill säga alla kristna i Rom, men där han hälsar till uppemot
sju husförsamlingar som möts i varsitt hem. Betoningen i brevens undervisning syftar också
till en kommunitetsstruktur, liksom flera av de olika metaforerna som används för att beskriva
församlingen (kropp, familj, hushåll etc).26
Husförsamlingen blev det ideala sättet att uttrycka tanken på den
kristna gemenskapen som Guds familj. Med hemmet och vardagen
som bas gav man uttryck för Guds försoning i Kristus genom ett nytt
sätt att relatera till varandra i kärlek. Här kunde man se till
individens behov och visa praktisk omsorg om varandra. Här firade
man också gudstjänst, delade nattvarden och åt tillsammans.27

3.1.2 Den pre-konstantinska urkyrkan
Den tidiga kyrkan var uppbyggd av kommuniteter. Dessa baserades på hushåll och var ofta
mellan 20-45 personer. De var familjelika gemenskaper med intim gemenskap där man hade
ett personligt ansvar inför varandra.28 När dessa husförsamlingar blev större än huset de
samlades i skedde en naturlig delning, varför gruppen ständigt bibehöll sin småskalighet. På
flera håll praktiserades full egendomsgemenskap, och på alla håll praktiserades stor

25

Detta måste dock ställas i relation till att församlingens resurser nyttjades av tusentals judiska och kristna
pilgrimer på tillfälliga besök i Jerusalem, samt att detta synsätt inte alls synliggörs i apostlagärningarna där
församlingen beskrivs som framgångsrik (se t.ex. Apg 5:12-16, 6:7, 9:31, 12:24). Vad Paulus skriver till
Korintierna i frågan om en insamling till de kristna i Jerusalem är vidare högst intressant, då han motiverar denna
med frågan om jämvikt mellan kristna, 2 Kor 8:13-15. Paulus nämner också i samma kapitel församlingarna i
Makedonien och deras ”djupa fattigdom” 8:2, Bibel 2000, vilket indikerar att Jerusalemförsamlingen knappast
var den enda församlingen som var fattig. Vidare nämner Ajith Fernando fem andra anledningar till varför
Jerusalemförsamlingen var fattig, Fernando, 1998, s183-184. Se vidare Willimon, 1988, s40 och Pelikan, 2005,
s79-80.
26
Tellbe, 2002, s231-233, Fernando, 1998, s123 och Saxby, 1987, s54. Rom 16:5, 10, 11, 14, 15; 1 Kor 14:23;
16:15, 19; Kol 4:15; Filemon v2.
27
Tellbe, 2002, s233.
28
Se Gehring, 2004, s290. Robert J. Banks menar att när hela församlingen träffades var man 40-45 personer,
men detta inträffade förmodligen bara en gång i månaden, annars träffades man i mindre grupper. Se Banks,
2007, s34-36. Det var förmodligen inte förrän på 400-talet som “stora församlingar” blev vanliga, om man
bortser från de konstantinska projekten i Rom och Jerusalem plus några andra exempel i Nordafrika (det var här
som rörelsen av cenobiter och eremiter började, se nedan 3.1.3.1) och Dalmatien. Kyrkan förblev alltså en
husförsamlingsrörelse längre än vad man trott, även om den under 300-talet förvärldsligades alltmer, se not 31
och Bowes, 2008, s588.
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generositet gentemot de fattiga.29 Flera kyrkofäder såg detta liv som det enda sätt att leva ut
Jesu predikningar om kärlek, barmhärtighet och tjänande, vilka man ofta refererade till.30
Det var inte förrän tidigast år 250-300 som speciella kyrkobyggnader upprättades, och det var
inte heller förrän då som man började beteckna själva byggnaden som kyrkan.31

3.1.3 Den konstantinska och medeltida kyrkan
3.1.3.1 Cenobiterna och en längtan tillbaka till urkyrkan
Vid tiden för Konstantins edikt på 320-talet var det redan många som var missnöjda på grund
förvärldsligandet av kyrkan. Och man såg hur kyrkan blev mer och mer av en folkkyrka, där
den stora massan levde som de ville utan hänsyn till andra. Från Egypten till Palestina började
en rörelse av människor dra sig ut i vildmarken, bort från den förvärldsligade kyrkan. Många
blev eremiter och levde helt ensamma i grottor. Andra såg den världsfrånvändhet som detta
innebar och slog sig ihop i kommuniteter. Dessa kom att kallas cenobiter.32
Vid 350-talet huserade dessa kommuniteter tusentals kristna. Medan eremiterna hade gått den
individuella vägen, till helighet genom världsfrånvändhet och självförnekelse, betonade
cenobiterna ödmjukhet, tålamod och brödrakärlek. De blev kända för många mirakulösa
helanden och exorcism. Pachomius (292-346) hette en av de första ledande
kommunitetsbyggarna, som startade nio kommuniteter under sin livstid.33
Flera biskopar som var missnöjda med förvärldsligandet av sin egen kyrka började öppna sina
hem för andra, och på sätt skapa kommuniteter, och på detta sätt kan den gamla
huskommunitetstanken sägas ha bevarats. Den mest kände av dessa var Augustinus.34

3.1.3.2 Den institutionella klosterrörelsen
3.1.3.2.1 Basileus regel
Grundandet av det organiserade klosterväsendet brukar tillskrivas Basileus den store (död
379). Han var biskop av Caesarea och hans regel kom att bli gällande i den östra ortodoxa
29

Se t.ex. Brevet till Diognetos 5; Justinus Martyren – The first apology, XIV; LXVII; Irineaus – Against
Heresies: Book IV, XIII; XVIII; Aristides filosofen – Apology, XV; Clemens av Alexandria – The Instructor;
Book III, VII; VIII; Clemens av Alexandria – The Stromata, or Miscellanies; Book IV, XIII; Didaché 4:8 och
Tertullianus – Apologetic: XXXIX. Roberts & Donaldson, 1979, Volume I, s167, 185-186, 477-478, 485-486;
Menzies, 1979, Volume IX, s276-277; Roberts & Donaldson, 1979, Volume II, s247-248, 281, 426; Andrén &
Beskow, 1992, s18, 213 och Menzies, 1979, Volume III, s46.
30
Se t.ex. Ireneus – Against Heresis: Book IV, XII och Didaché 1:2ff. Roberts & Donaldson, 1979, Volume I,
s476-477 och Andrén & Beskow, 1992, s18, 213.
31
Se Eberhard, 1972, s333-334. Eberhard med flera grundar sitt resonemang på det faktum att inga kyrkofäder
talar om kyrkobyggnader – och överhuvudtaget inte om kyrkan i institutionella termer – förrän på 250-300-talet.
Man menar också att den grekiska termen för församling – εκκλησία – i det romerska samhället användes för att
beteckna en vanlig grupp människor, oavsett om dessa var kristna eller inte, och att användandet av detta ord
underströk den tidiga kyrkans syn på kyrkan som människor, se Grenz, 1996, s208. Arkeologin visar till och med
att det gick ännu saktare än man tidigare trott med upprättandet av kyrkobyggnader, och att dessa generellt inte
upprättades förrän på slutet av 300-talet och 400-talet. Se Bowes, 2008, s579-582.
32
Begreppet cenobit kommer av grekiskans κοινός – gemensam (grundbegreppet till κοινωνία – gemenskap) och
βίος – liv, livsförnödenheter. Heikel & Fridrichsen, 2006, s38, 118.
33
Se King, 1999, s21-31, Okholm, 2007, s24-25 och Lawrence, 1994, s8-9.
34
Andra var till exempel Gregorius av Nyssa, Paulinus biskop av Nola, Augustinus av Canterbury och de
franska biskoparna Baudin, Rigobert och Gregorius av Tours. Se Saxby, 1987, s83-84.
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kyrkan. Det var ingen enhetlig regel, som den som senare kom att skrivas av Benedikt, utan
grundades på hans lära i flera olika skrifter. Han lät anlägga kloster i närheten av städer och
betonade starkt kärlek till nästan, och nära familjeliv mellan klosterbröder, varför klosterlivet
var högre än det mer asketiska eremitlivet. Trots detta kom hans kloster att präglas av
kontemplativ mystik och blev ganska passiva gentemot samhället.35

3.1.3.2.2 Den benediktinska regeln
Grundandet av det västerländska klosterväsendet brukar tillskrivas Benedikt av Nursia (480543), med Hieronymus och Augustinus som tydliga föregångare.36 Benedikt skrev en ny
klosterregel, som till en viss del byggde på Basileus skrifter, och anlade ett kloster i Monte
Cassino i Italien år 529. De västerländska klostren betonade fattigdom, kyskhet och lydnad,
och kom att präglas av en långt större aktivitet än de österländska, då kroppsarbetet hölls högt
i ära. Arbetet varvades med dagliga tideböner.
På 900-talet skedde en reform som utgick från klostret Cluny i Burgund, som kom att kallas
clunyrörelsen och genom denna blev den benediktinska regeln spridd över hela den
västerländska kyrkan. Klostren kom sedermera att utvecklas till smältdeglar för kultur och
vetenskap, och fungerade som både skolor och sjukhus.
Med tiden som den benediktinska regeln kompletterades blev den mer detaljerad och
institutionell, och på senare år kom glädjen, kärleken och öppenheten för den helige Anden i
klosterlivet, som varit så kännetecknande hos den tidigare, att avta. Detta ledde givetvis till
fler reformer.37

3.1.3.2.3 Columba och den Ionska väckelsen
Irländaren Columba (521-597) grundade år 563 ett kloster på ön Iona utanför Skottland. Detta
blev center för en väckelse som ledde till kristnandet av Skottland och norra England, och
denna region kom under en lång tid framåt att präglas av stor monastisk aktivitet. Flera
irländska och skotska munkar sändes ut som missionärer över stora delar av Europa. Columba
skrev inte själv någon regel, men hans efterföljare sammanfattade senare en regel i hans
ställe.38

3.1.3.2.4 Cistercienserorden
På 1100-talet grundades cistercienserna, och kom att företrädas av bland andra Bernhard av
Clairvaux (1090-1156) och Aelred av Rievaulx. De grundade sig på den benediktinska regeln
men var resultatet av ett omfattande reformarbete både inom kyrkan och klosterlivet, där
påvarna Nicholas II och Gregorius VII spelade viktiga roller. De gjorde upp med den slapphet
som infunnit sig i klostren, och krävde fullständig egendomsgemenskap, vidare betonade man
kärlek, lidande och ödmjukhet.39

35

Se Broomé & Rootzén, 1963, s32-34 och Lawrence, 1994, s9-11.
Hieronymus hade tidigare översatt Pachomius regel till latin.
37
Okholm, 2007, s25-28, Broomé & Rootzén, 1963, s35-54 och Lawrence, 1994, s19-39.
38
Se Internet: Monachos 2000 och Beskow, 2006, s76-78.
39
Se Broomé & Rootzén, 1963, s55-74.
36
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3.1.3.2.5 Franciskanorden och dominikanorden
Franciskanorden grundades av Franciskus av Assissi (1182-1226), som sålt allt vad han ägde
och antagit en tjänst som tiggande predikant, och han fick snart tusentals efterföljare. Strax
därefter grundades också dominikanorden av Dominikus (1170-1221). Dessa båda baserades
på kloster men utgjordes till största delen av fattiga predikanter, som gett upp allt för
evangeliet, och rörde sig bland det vanliga folket, och fungerade som missionsrörelser.40

3.1.4 Förreformatoriska och fria rörelser under medeltiden
3.1.4.1 Beguinerna och begharderna
Under medeltiden kristalliserades en distinktion mellan religiösa och vanliga, där munkarna
var de religiösa och de vanliga lekmännen inte ansågs lika andliga. Några som reagerade mot
detta var beguinerna. De började på 1200-talet att leva i tjänande gemenskap; de ville
återerövra enkelheten, kärleken och fattigdomen som funnits i urkyrkan. De hjälpte de fattiga
och hade gemensam bön samtidigt som de hade olika sysslor.
Från början var det en rörelse bestående av kvinnor men med tiden grundades begharderna,
dess manliga motsvarighet. De blev dock anklagade för villolära och de flesta av dem
dödades. Beguinerna växte dock kraftigt från Belgien till Holland, Tyskland och Schweiz. Vid
år 1400 fanns deras kommuniteter (med 6 till 50 medlemmar i varje) i de flesta städer och
byar i dessa länder.41

3.1.4.2 Waldensarna
En mycket stor rörelse vid denna tid var waldensarna. Rörelsen grundades av Valdesius eller
Waldo (c. 1140-1218). Han var en rik köpman från Lyon som sålde allt vad han ägde och
började predika omvändelse. En skara män samlades kring honom, och de började kalla
varandra bröder och levde i egendomsgemenskap. Rörelsen blev starkt evangeliserande och
skickade ut evangelister två och två med bara en stav och kläderna som de hade på sig, och
den kom att växa kraftigt. De betonade renlärighet gentemot skriften och memorerade ofta
hela bibelböcker.
De sökte sanktion från påven för att få bli en erkänd order, men fick avslag då de inte fullt ut
ville underställa sig påvedömet. Slutligen blev de stämplade som kättare och föll offer för
inkvisitionen. Mängder av dem dödades eller torterades men de fortsatte ändå att öka i antal.
Flera av inkvisitionsmännen erkände motvilligt att waldensarna levde ett mycket gudfruktigt
och tjänande liv. Waldensarna finns fortfarande kvar men har idag en helt annan praxis än på
den tiden.42

3.1.4.3 Waldensiska smårörelser
Från 1100-talet och framåt fanns det också flera smårörelser som betonade kommunitetsliv,
och på ett eller annat sätt var besläktade med waldensarna, till exempel i Cologne, Lombardy
och Périgueux i Frankrike. Dessa klassificerades oftast som sekter av den katolska kyrkan,
och man vet inte så mycket om dem. Om den förstnämnda av dem vet man dock att den
40

Se Kilström, 1974, s34-53, Kilström, 1976, s9-21, 23-39 och Broomé & Rootzén, 1963, s97-120.
Se Saxby, 1987, s90-91.
42
Se Cameron, 2000, s11-34 och Pearse, 1998, s14-18.
41
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fördömde barndop, skärseldsläran, transubstantiationsläran, bön för de döda, privat egendom
och att präster som levde i synd fick förrätta nattvarden.43

3.1.4.4 Bröderna av det gemensamma livet
År 1374 öppnade Gerhard Groote sitt hem för flera fattiga troende, och en
kommunitetsrörelse som kom att kallas ’ Bröderna av det gemensamma livet’ började växa
fram. Fler kommuniteter grundades och rörelsen bredde ut sig över Holland, Belgien och
norra Tyskland. Det var en lekmannarörelse av enkla människor som levde i
egendomsgemenskap och tog sig an de fattiga och svaga i samhället. Bön och lovprisning
betonades starkt och medlemmarna uppmanades att sluta upp med sin syssla och börja
lovprisa när man kände för det. Man betonade också avslappnat umgänge och broderlig kärlek
mellan varandra.44

3.1.4.5 Taboriterna och de förenade bröderna
Vid Tabor i Böhmen formades år 1415 en kommunitet av efterföljare till förreformatorn Jan
Hus. Hundratals kristna var medlemmar och tusentals vallfärdade för att vara med i deras
gudstjänster. Vid ett tillfälle var över 42 000 samlade. En skeptisk besökare var tvungen att
erkänna att ”they wished to live in imitation of the primitive church, and they had all things in
common. Each called the other brother, and one provided what another lacked.”45
Återkommande korståg sändes från de katolska länderna för att skingra dessa nytänkare, och
år 1434 dödades tusentals av dem.
Ungefär 20 år senare, år 1457, förenades rester av dem återigen under ledning av en före detta
munk kallad Rehor och en före detta riddare som hette Petr Chelčický. De slog sig ner i
staden Kunwald, och kallade sig de förenade bröderna. De delade med sig åt de fattiga och
vissa av dem avsade sig sin egendom och levde i full egendomsgemenskap. Förföljelserna
hindrade deras tillväxt, men de lyckades överleva ända till reformationen och flera av dem
förenades då med Hutteriterna.46

3.1.5 I reformationens spår
I och med reformationen stängdes snart alla kloster i de protestantiska länderna. Man ville
komma bort ifrån den världsfrånvändhet som klostren med rätta ofta anklagades för. Luther
ålade dock varje familjefar att ha husandakt med hela hushållet, vilket på sitt sätt var
revolutionärt för den tiden, och flyttade så i alla fall teoretiskt klosterlivet tillbaka till dess
rätta element, hemmet. Tyvärr så var detta dock för mycket att hoppas på då den stora massan
inte var intresserad av lärjungaskap. Betoningen kom sedermera att läggas på att om man hade
rätt lära skulle man bli frälst, men det kristna lärjungaskapet kom att betonas allt mindre.

3.1.5.1 Anabaptisterna
I det vakuum som reformationen skapade började snart många grupper att försöka återvända
till vad de menade var Skriftens och urkyrkans mönster för lärjungaskap och församlingsliv.
43

Se Saxby, 1987, s94-95 och Cameron, 2000, s45-48.
Se Saxby, 1987, s95-97 och Pearse, 1998, s12-13.
45
Saxby, 1987, s98.
46
Se Saxby, 1987, s97-101 och Pearse, 1998, s18-21.
44
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Ett samlingsnamn på dessa grupper är anabaptister, vilket betyder vederdöpare eller
omdöpare. Det var på grund av sin baptistiska dopsyn som dessa grupper kom att lida störst
förföljelse, och därav kom deras öknamn. Själva betecknade de sig dock ofta hellre som
”bröderna”. De var övertygade om att den helige Ande kunde verka genom alla kristna i
församlingen, och inte bara genom präster och pastorer, en övertygelse som rent teoretiskt
även delades av reformatorerna, men man var besvikna över att inte reformatorerna vågat gå
steget ut i frågan.47

3.1.5.2 Hutteriterna
En anabaptistisk grupp kom att skilja ut sig från de andra. Den var belägen i Moravien och
kom där ganska lindrigt undan förföljelsen, varför den kom att växa sig mycket stor. Den
kallades hutteriterna efter en av de tidiga ledarna Jakob Hutter, och var omkring 30 000
medlemmar när den var som störst.
Hutteriterna levde i kommuniteter som kunde vara så stora som 1000 medlemmar; de var
pacifister och levde i en sorts egendomsgemenskap. De låg före sin samtid i undervisning,
läkarkonst (en hutteritisk läkare blev vid ett tillfälle inkallad för att behandla kejsaren) och
jordbruk. När rörelsen spred sig till andra länder blev den genast förföljd och enligt
krönikorna blev 2200 av dem martyrer bara i Österrike.
Hutteriterna kom senare att flytta runt i Europa, för att komma undan förföljelserna, och levde
ett tag i Ryssland, innan de på 1870-talet immigrerade till Amerika, där hutteriterna
fortfarande finns kvar i både Kanada och USA.48

3.1.5.3 Mennoniterna
Mennoniterna var en anabaptistisk grupp som fick sitt namn efter holländaren Menno Simons
(1496-1561). I deras kommuniteter betonades och betonas fortfarande kärlek, ickevåld och
omhändertagande av de svaga och fattiga. Man har en stark förvaltarskapsteologi och en stor
diakonal betoning, och praktiserar vad man kallar för Mutual Aid. Under olika tider och på
olika håll har man praktiserat egendomsgemenskap, särskilt under de första decennierna.
Den sociala reformatorn Peter Cornelisz Plockhoy, som ideligen försökte få parlamentet i
London att förstå att deras politik svek deras kristna ideal och utsög de fattiga och skapade
större och större klyftor i samhället, var mennonit. Hans idealsamhälle var ett förenat religiöst
samhälle som byggdes upp av små familjegrupper som delade arbete och ekonomi. Han
kallade det hela för en ”community of true Christians”.49

47

Se Estep, 1975, s8-17. Den första anabaptistiska församlingen grundades år 1525 i Schweiz. Internet:
Anabaptistchurch (2009a).
48
Se Peters, 1965, s9-19. Internet: Anabaptistchurch (2009b).
49
Se Swartley & Kraybill, 1998, s144-148, Internet: Mennonite Church USA (1995) och Estep, 1975, s108-128.
I Harder, 1952, finns flera av Plockhoys brev publicerade. Föga förvånansvärt fick hans idéer inget gehör i
parlamentet och han fick istället styra kosan till Amerika där han startade en kooperativkoloni i New
Netherlands.
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3.1.5.4 Labadisterna
År 1669 startade Jean de Labadie, då 59 år gammal, en kommunitet i Amsterdam. Han hade
spenderat nästan hela sitt liv i ett sökande efter det sanna sättet att vara församling på, bland
Jesuiterna och olika katolska ordnar och som calvinistisk omvändelseförkunnare.
Kommuniteten fick fly undan förföljelser till Tyskland, sedan till Danmark, där Labadie
avled, och sedan tillbaka till Holland. Som mest bestod den av omkring 600 medlemmar, som
alla levde i egendomsgemenskap, och besöktes av tusentals människor, bland annat kungen av
Danmark och den engelska kungamodern Sophie of Hannover. Dotterkommuniteter
planterades också i Amerika. Kommuniteten var känd för mirakulösa helanden och andlig
sång, och kom att inspirera stora ledare som Spener, Schütz, von Merlau, Francke och
William Penn.50

3.1.5.5 Herrnhuterna eller Moravierna
Pietistförkunnaren Christian David samlade kring sig en skara av pietistiskt kristna. Dessa
fick i början av 1700-talet en fristad undan förföljelserna hos greve Nicholas Zinzendorf på
hans mark i Sachsen. Här grundades en kommunitet som kallades Herrnhut, vilket betyder
Herrens vakt. Kommuniteten växte i takt med att förföljda och andra troende slöt upp på
greve Zinzendorfs domäner.
Till en början var man en ganska spretig skara, som hade svårt att enas, men någonting hände
den 13 augusti 1727. “The community experienced an overwhelming event which they
understood as the gracious outpouring of the Spirit of God”51 Vid en vanlig gudstjänst fylldes
hela sällskapet med enhet, broderlig kärlek och glädje.
Man startade snart kommuniteter lite överallt i världen, till en början i Västindien, på
Grönland, i Surinam, Ryssland, på Afrikas guldkust, Ceylon, Etiopien, Palestina, bland
indianer och afrikaner i Amerika, senare i Egypten, Labrador, Persien, Nicaragua, Australien,
Honduras, Tibet, Guinea, Kina, Tanganyika och Alaska. Man startade också kända
kommuniteter i England, Irland, Danmark och Amerika. I Amerika och på vissa andra håll
praktiserades egendomsgemenskap. Herrnhuterna har haft en enorm påverkan på både
missionsrörelser, väckelserörelser och bönerörelser.52

3.1.5.6 Kända kommuniteter i England
Howell Harris, en av metodismens tidiga väckelseförkunnare (och den som uppmuntrade
George Whitefield till att förkunna utomhus) grundade år 1751 en kommunitet i Trevecka
som kom att kallas Treveckafamiljen. Harris hade tagit inspiration av Franckes hem för
föräldralösa barn och den Herrnhutska kommuniteten i Fulneck. I Treveckafamiljen
praktiserades en daglig rytm mellan bön och arbete och man tog hand om blinda och
krymplingar. Kommuniteten kom att högaktas av bland annat John Wesley själv.53
50

Se Saxby, 1987, s123-127.
Kinkel, 1990, s63-64.
52
Se Saxby, 1987, s127-130, Beskow, 2006, s182 och Kinkel, 1990, s49-72. Den första friförsamlingen i
Sverige bildades år 1734 som en hushållsgemenskap runt Sven Rosén, och kallades ”Mommas hus”. Den
stoppades efter några få år p.g.a. förföljelse. Rosen var ”radikal pietist” men anslöt till herrnhutismen när han
landsförvisades. Se Westin, 1963, s148.
53
Se Saxby, 1987, s130-134. John och Charles Wesley och George Whitefield levde i kommunitet under
studietiden i sin Holy Club, ur vilken metodismen kan sägas ha sprungit. Dessas spiritualitet hade en stark
51
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I England fanns även flera andra kommuniteter. Ett exempel är kommuniteten i Little
Gidding, grundad av Nicholas Ferrar år 1626, där man liksom herrnhutarna bad dag och natt
och hjälpte de svaga.54 Ett annat är kommuniteten i Golden Valley, grundad av Rowland
Vaughan i början av 1600-talet.55

3.1.5.7 Society of dependents eller Cokeler’s
På 1850-talet blev en fattig skomakare från London vid namn John Sirgood via en dröm
tillsagd av Gud att gå till en plats i norra Sussex och grunda en kommunitet. Han och hans fru
gick de cirka fem milen till Sussex till fots, och där köpte de en liten stuga.
När skomakaren dog år 1885 hade kommuniteten Society of dependents, eller cokeler’s som
de kom att kallas, över 2000 medlemmar som levde i egendomsgemenskap och tog hand om
de fattiga och en tredjedel av Sussex var dess trogna gudstjänstbesökare. Många under och
tecken skedde och det berättas till och med om att en död blivit uppväckt till liv.56

3.1.5.8 Kända kommuniteter i Amerika
I Amerika fanns flera kommuniteter, mycket på grund av att väckelsekristna tvingades fly
från Europa och istället fick förverkliga sina drömmar där. En sådana kommunitet var
Efrataklostret, som grundades 1732 i Pennsylvania och varade i nästan 200 år. Som mest var
man omkring 300 medlemmar som alla levde i egendomsgemenskap, och man var kända för
sitt rika sång och musikliv.
Fyra andra exempel är Harmony Society i Pennsylvania och Indiana, Zoar Society i Ohio,
Bethel i Missouri och dess dotterkommunitet Aurora i Oregon. Dessa kommuniteter
grundades alla på 1800-talet och innefattade var för sig flera hundra invånare som delade allt
och firade flera gudstjänster i veckan tillsammans.
Ytterligare ett exempel är Amana Society, eller Community of True Inspiration som den
egentligen heter, med sina sju olika kommunitetsbyar. Den grundades 1714 i Tyskland men
immigrerade 1842 till Amerika, först till Buffalo NY och sedan till Iowa. På den tiden delade
man allt och firade elva gudstjänster per vecka.57

3.1.6 Katolska kommuniteter efter reformationen
3.1.6.1 Bartholomiterna
År 1640 grundade Bartholomew Holzhauser en kommunitet i Salzburg, Österrike. Målet var
att katolska präster skulle leva ett gemensamt liv med en gemensam ekonomi. År 1685 hade
rörelsen vuxit till 1500 medlemmar med kommuniteter i Italien, Polen, Spanien och Tyskland.
betoning på gemenskap, lärjungaskap och evangeliets sociala aspekter, John Wesley ansåg t.ex. att nattvard
skulle firas flera ggr i veckan, och han var starkt influerad av Herrnhutskt fromhetsliv. Han lär ha sagt att “the
Gospel of Christ knows no religion but social; no holiness but social holiness.” John Wesley, 1739, Preface,
hymns and Sacred Poems, citerad i Fernando, 1998, s126.
54
Se Beskow, 2006, s256-257.
55
Se Saxby, 1987, s187.
56
Se Ibid., s149-151.
57
Se Ibid., s134-135, 138-143.
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Nu började dock biskoparna sätta in restriktioner mot de Bartolomitiska prästerna, vilket
ledde till en nedgång. Rörelsen fanns dock kvar ända in på 1800-talet.58

3.1.6.2 Guaranis eller det heliga experimentet
Upprörda över de spanska kolonisatörernas brutala exploatering i Latinamerika upprättade
Jesuitprästerna år 1610 ett indiansamhälle, byggt på den kristna kommunitetstanken. Varje by
var formad som en kommunitet, i vilken man hade allt gemensamt, även oxar och hästar.
Livet centrerades kring gudstjänst och arbete. Överskottet av allt gick till föräldralösa, gamla,
handikappade och änkor.
Samhället kom att uppgå till omkring 140 000 invånare, och all administration styrdes av
indianer. Tyvärr så lyckades kolonisatörerna övertyga sig själva om att det fanns guld på deras
mark, varför trupper kom in och gjorde ett abrupt slut på detta heliga experiment.59

3.1.6.3 Phat Diem
År 1675 grundades en kommunitet som kom att kallas Phat Diem (Guds hus) i provinsen
Tonkin i China. I Phat Diem levde européer och kineser ett gemensamt liv med en gemensam
ekonomi, ledda av europeiska missionärer och kinesiska pastorer. Kommuniteten fanns kvar i
nära 300 år, ända till bamburidån föll på 1900-talet.60

3.1.7 1900-talet
3.1.7.1 Bruderhof eller Society of Brothers
Arnold Eberhard grundade år 1920 en kommunitet i Sannerz i Tyskland. Han hade läst
hutteriternas skrifter och saknade en kyrka som levde på nytestamentligt sätt. Då han inte fann
någon grundade han den själv. Han menade att man skulle leva i kärlek och
egendomsgemenskap, och förkastade samtidigt alla kommunistiska tankegångar som börjat
sprida sig i Europa. År 1930 fann Eberhard att det fanns hutteriter i Amerika och införlivade
då sin kommunitet i deras rörelse. Kommuniteten fick senare fly för nazisterna och kom till
slut att sprida ut sig till England och fem olika platser i Amerika.61

3.1.7.2 Catholic Worker
I New York år 1933 startades tidningen The Catholic Worker av de blivande
kommunitetsgrundarna Dorothy Day och Peter Maurin, och denna kom att bli språkröret för
den rörelse som bär dess namn. Idag finns det över 185 Catholic Worker kommuniteter som
praktiserar icke-våld, frivillig fattigdom, bön, och gästfrihet för de hemlösa, hungriga och
ensamma. Samtidigt protesterar man mot orättvisa, krig, rasism och våld i alla dess former.62

58

Se Ibid., s120-121.
Se Gonzales, 1984, s397-399, Saxby, 1987, s122-123, Sundkler, 1970, s73 och Delespesse, 1973, s35.
60
Se Saxby, 1987, s121-122.
61
Se Ibid., 1987, s152-154.
62
Internet: Catholic worker 1996.
59
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3.1.7.3 Kinesiska husförsamlingsrörelsen
Trots de västerländska missionärernas sätt att bygga kyrkor på, växte det i början av 1900talets Kina fram en rörelse som rörde sig gentemot den enkla gemenskapen i hemmen. En av
de tongivande rösterna i denna rörelse var Watchman Nee (1903-1972), som ständigt
påpekade att kyrkobyggnader, anställda pastorer och kyrkliga gudstjänster (där några bara är
åskådare) inte finns med i Nya Testamentet.63 Det kom att visa sig att det låg något visst i de
små husförsamlingarna. För när missionärerna flytt det kinesiska missionsfältet kom
församlingen i Kina att växa med enorma proportioner, utan kyrkobyggnader, anställda
pastorer och kyrkliga gudstjänster.
Liksom på urkyrkans tid drev förföljelsen de kristna närmare varandra. Det fanns även de som
praktiserade egendomsgemenskap, som till exempel Jesusfamiljen, där man delade allt och
delade ut 90% av allt man tjänade till de fattiga i byarna runtomkring.64 Den kinesiska
husförsamlingsrörelsen har kommit att inspirera husförsamlingsrörelser över hela världen.

3.1.7.4 Jesusrörelsen och 70-talets kommuniteter
I USA och delar av Europa blossade det på 60- och 70-talet upp flera så kallade Christian
Houses eller Jesushus som tog hand om hemlösa och vilsna ungdomar. Man befann sig i
dyningarna av den enorma vänstervåg som svepte över västvärlden på slutet av 1960-talet,
och flera kristna började även, liksom den, betona storfamiljsidealet. Den spretiga rörelsens
sägs ha varit en blandning av Jesusfolket, The Straight People och pentecostala katoliker, och
flera av dess ledarröster var före detta hippies, t.ex. Keith Green.65
Under denna tid var det också många ur den vanliga medelklassen som sökte ett gemensamt
liv i kommuniteter, dessa var ofta mer strukturerade än Jesushusen och experimenterade med
nya församlingsstrukturer.66 Dessa inspirerade också många i Sverige, vilket ledde till flera
Jesushus och boendenära gemenskaper under 70- och 80-talet.

3.1.7.5 Andra kommuniteter
Det finns självklart ett otal fler exempel på mindre och större kommuniteter under 1900-talet.
Några ytterligare som kan vara viktiga att nämna är till exempel Dietrich Bonhoeffers (19061945) kommunitet i 1930-talets Tyskland. Denna stängdes efter bara två år av nazisterna, men
dess exempel har satt ringar på vattnet ända in vår tid genom Bonhoeffers skrifter.67
Ett annat exempel är kommuniteten i Aiyetoro i Nigeria, som grundades på 40-talet. Den kom
att uppgå till omkring 2000 medlemmar som alla levde i egendomsgemenskap och tog hand
om alla fattiga, sjuka och krymplingar.68

63

Se t.ex. Nee, 1990, s127-143.
Se Saxby, 1987, s154-156 och Kane, 1985, s225-226.
65
Se Plowman, 1972, s65-72, Kroll, 1972, s16-17 och Frohm, 1995, s45-46.
66
Neta och Dave Jackson beskriver sin och mångas andras längtan efter kommunitetslivet, där de också besöker
flera kommuniter, både gamla, som Society of Brothers, och yngre 60- och 70-talskommuniteter. Se Jackson,
1976, s11-38.
67
Se Spjuth, 2006, s229-242 och Bonhoeffer, 2003, s13-43.
68
Se Saxby, 1987, s156-158.
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21

Ytterligare ett exempel är den ekumeniska kommuniteten i Taizé, som grundades år 1949 av
Roger Schutz (1915-2005) och idag har ett hundratal medlemmar från mer än 25 länder.69 Det
har förutom denna kommunitet också växt fram en mängd lutherska och reformerta kloster.
De sista åren har även allt fler mindre kommuniteter bildats. År 2004 enades en mängd
amerikanska kommuniteter, som i sig skiljer sig markant från varandra och kommer från olika
traditioner, om 12 markörer som man menade ska känneteckna en ny monastisk rörelse.70

3.2 Innehållsfrågor
Här kommer en kortfattad genomgång kring hur man genom kyrkohistorien har sett på de
olika ämnen som nämndes i 1.4.

3.2.1 Regel
Inom katolska ordnar har man följt den Benediktinska regeln, vilken till en början inte sågs
som regel utan snarare som Benedikts vägledning, som han grundade i Skriften. I de
reformatoriska och förreformatoriska rörelserna finns dock ingen motsvarighet till någon
dylik regel, däremot har man ofta följt någon lokal mindre regel. Många av dessa rörelsers
företrädare har också lagt stort fokus på Jesu kärleksundervisning, och då i synnerhet
Bergspredikan, vilken i vissa fall nästan kan sägas ha blivit någon sorts upphöjd regel.71

3.2.2 Ledarskap och beslutsfattande
Synen på ledarskap är mycket varierande och det är svårt att göra några definitiva
kategoriseringar. Om man generaliserar lite skulle man kunna säga att de katolska och
ortodoxa rörelserna har haft en hög ämbetssyn inom kommuniteter och kloster, medan man i
flera av de förreformatoriska och reformatoriska rörelserna praktiserade ett mer öppet
kollektivt ledarskap, där man i flera fall fattade beslut i konsensus. Inom anabaptismen var
man besviken på att Luther inte gjort upp med den katolska ämbetssynen, som man menade
var obiblisk och förkvävde det andliga livet i församlingen. Inom de senare rörelserna, som
kinesiska husförsamlingsrörelsen och Jesusrörelsen är bilden också mycket varierande, men
man har mer lutat åt det anabaptiska hållet än det katolska och ortodoxa.

3.2.3 Syn på egendom
Genom hela kyrkohistorien ser man att de flesta av de stora kommuniteterna och
kommunitetsrörelserna har levt i egendomsgemenskap. Hur fullständig denna har varit har
varierat men hos de allra flesta rörelser har den varit mycket långtgående. Inom klostren har
man alltid haft ett gemensamt ägande, som i vågorna mellan de olika klosterreformationerna
varit mer eller mindre utbrett. Hos de olika reformatoriska och förreformatoriska rörelserna
ville man oftast hitta tillbaka till vad man menade var urkyrklig kristendom, vilket ofta ledde
till en baptistisk dopsyn och ett strävande efter gemensam egendom.
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Internet: Taize 2008a och Taizé 2008b.
Se not 18 och Bil. 4.
71
Flera kommunitetsgrundare och förespråkare har skrivit kommentarer till Bergspredikan, t.ex. Arnold
Eberhard och John Miller.
70
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Hur utbredd egendomsgemenskapen verkligen var under urkyrkans tid är svårt att säga, men
vad man med säkerhet kan säga är att den i vissa fall var mycket utbredd, och att det i de
flesta fall handlade om en frivillig överlåtelse. Det var dock en överlåtelse som många
kyrkofäder ivrigt propagerade för.

3.2.4 Strukturella frågor
Att dra några linjer kring dessa kommuniteter och kommunitetsrörelsers strukturer är ingen
lätt uppgift, då dessa har varierat kraftigt, inte bara mellan olika rörelser utan även inom olika
rörelser.
Som vi redan har sett har det genom historien funnits både mycket stora och givetvis mycket
små kommuniteter. Urkyrkan, delar av klosterrörelsen, Jesusrörelsen och kinesiska
husförsamlingsrörelsen är exempel på rörelser där man haft små gemenskaper – på upp till 40
personer. Anabaptisterna är i detta avseende, liksom i många andra, ganska spretiga. Men
storleken på deras gemenskaper begränsades ganska ofta på grund av förföljelsen, det finns
dock extrema exempel där man var mycket stora gemenskaper. Herrnhuterna är här för övrigt
mycket intressanta då de i Herrnhut hade en stor kommunitet som var indelad i många små
gemenskapsgrupper.
Även om man i fråga om yttre strukturer och storlek har haft en väldigt varierad syn, så kan
man dock se en tydlig skiljelinje i fråga om gemensamt boende, celibat/äktenskap och barn.
Inom klosterrörelsen och de katolska och ortodoxa ordnarna och rörelserna och har man ofta
haft ett gemensamt boende, där alla levt i celibat och då givetvis inte haft några barn.
Inom urkyrkan, de förreformatoriska och reformatoriska rörelserna, kinesiska
husförsamlingsrörelsen och Jesusrörelsen har man däremot haft både gemensamma och skilda
boenden. Man har inte haft några krav på ett liv i celibat och på så sätt haft barn och familjer
inom gemenskapen. Denna aspekt hänger givetvis starkt ihop med den ecklesiologiska (se
nedan).

3.2.5 Ecklesiologi
I frågan om ecklesiologi kan man se två relativt tydliga grupperingar. Inom urkyrkan, och
inom de förreformatoriska och reformatoriska rörelserna har man haft en tydlig ecklesiologi
och sett kommuniteten som en församling. Inom klosterrörelsen och de katolska och ortodoxa
ordnarna och rörelserna har man däremot ofta snarare sett kommuniteten som en gemenskap
för bön och diakoni. Men denna gemenskap har inte i sig varit församlingen.
Denna aspekt kan tyckas oväsentlig, men faktum är att den faktiskt på ett eller annat sätt
påverkar alla de andra innehållsfrågorna – ja, den påverkar hela kommunitetens identitet.

3.2.6 Diakoni
Hos alla stora kommuniteter och kommunitetsrörelser har man haft ett starkt fokus på att
hjälpa de svaga, och man har ofta lagt mycket stor betoning på Jesu kärleksbudskap. Detta
fokus går som en röd tråd genom hela kyrkohistorien, alltifrån urkyrkan till klosterrörelsen,
till de förreformatoriska rörelserna, till anabaptisterna och deras utlöpare och fram i vår egen
tid.
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4 Undersökta gemenskaper
Den kristna kyrkan gör väl i att både stötta och lära av dem som
försöker forma ett liv i Kristi efterföljelse i nära och skapande
gemenskap.72
Tidningen Dagens ledarblogg 25 mars 2009
Jag har givit en bred skiss över kyrkohistorien. Nu ska vi se vad som kännetecknar de nutida
undersökta gemenskaperna. Flera av de gemenskaper som deltagit i enkätundersökningen
påpekar att de svar som de gett inte alltid behöver vara hela gemenskapens syn, utan att det är
den som har svarat som ger sin syn.

4.1 Beskrivning av gemenskaper73
4.1.1 Bagiskommuniteten74
Bagiskommuniteten startade 2008 och är belägen i Bagarmossen, strax söder om Stockholm.
Den består av 7 medlemmar, förutom barn, som har en medelålder på 31 år och bor uppdelade
i fyra hushåll på samma gata. De vill leva ut Jesus kärlek i ord och gärning i sin omgivning,
vara en ”kristen gemenskap 24/7” och ”dela varandras liv och finnas till hands för våra
grannar.” De vill bygga en kristen församling i Bagarmossen.

4.1.2 Bergakommuniteten75
Bergakommuniteten startade så sent som i januari i år, och håller till i bostadsområdet Berga i
Linköping. Den består av 6 medlemmar med en medelålder på 29,6 år. Dessa vill bli frälsta,
d.v.s. ”att kunna formas som lärjunge till att följa Jesus på alla områden. Vi tänker oss att det i
princip är omöjligt att göra det själv.” De lägger fokus på både mission och tjänande och vill
finnas till för människor i Berga.

4.1.3 Dalakollektivet76
Dalakollektivet grundades år 2008 av 8 personer i 27års åldern som plötsligt fick tillträde till
en ”gammal rivningskåk” på Kungsten i Göteborg. De hade under en längre tid i olika
konstellationer pratat om och längtat efter ett gemensamt liv, så utan att hinna prata igenom
någon gemensam vision och detaljer kring hur gemenskapen skulle vara utformad bestämde
de sig för att ta chansen att förverkliga sina drömmar. Det de visste var att de alla ”delade en
längtan efter ett liv i Jesu efterföljd, att leva enklare, att ha regelbundna böner, att öva sig i
tjänande och generositet och ha ett öppet hem.”
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Internet: Arenius (2009-03-25).
För mer info om några av dessa gemenskaper se Internet: Speak (2009-04-11).
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Enkät, Bagiskommuniteten; David Åhlén, 2009-03-19. För mer info se Internet: Bagiskommuniteten (2007).
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Enkät, Bergakommuniteten; Kalle Carlstein, 2009-04-01.
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4.1.4 Fikonträdet
Hammarkullen77

–

Motstånds-

och

Jona

House

kommunitet

i

”Fikonträdet – Motstånds- och Jona House kommunitet” startade år 2000 och håller liksom
Hammarkullekommuniteten till på Hammarkullen i Angered, Göteborg. Den består av 6
medlemmar och har en medelålder på ungefär 35 år. Den ursprungliga Jona House
kommuniteten, som man identifierar sig med, ligger i Baltimore i USA. Man arbetar med
aktivism och civil olydnad men håller samtidigt ickevåldsprincipen högt. Man hjälper också
fattiga och flyktingar.

4.1.5 Grosshandlarvillan i Dalby78
”Grosshandlarvillan i Dalby”, utanför Lund i Skåne, införskaffades av Tomas och Bente
Kirkhorn år 2008. De hade under många år drömt om att få ”bo tillsammans med andra för att
kunna leva i den nära syskongemenskap Jesus vill se hos sina lärjungar.” Därför köpte de
grosshandlarvillan där det, förutom de själva och deras tre barn, fanns plats för 8-10 personer
till. De är alltså 10 vuxna med en medelålder på 30 år som delar vardag och arbete för Guds
rike med varandra. De har förutom middagsgemenskap också morgon- och aftonbön varje dag
och de vill vara en öppen gemenskap för grannar och okristna vänner.

4.1.6 Hammarkullekommuniteten79
Hammarkullekommuniteten startade år 2008 och håller till på Hammarkullen i Angered,
Göteborg. Den består för närvarande 7 personer som är uppdelade på fyra hushåll, men 7 eller
8 personer till kommer inom kort flytta in i området och bli en del av kommuniteten.
Medelåldern ligger på ungefär 25 år. ”Syftet med kommuniteten är gemenskap med varandra
som vi får genom måltider, bön och vardagligt umgänge. Att tillsammans lära sig att leva
mindre individuellt och självcentrerat. Vi vill kunna inspirera och stödja varandra att söka
Gud och förstå mer vad det innebär att gå i Jesu fotspår. Vi längtar också efter att vara
integrerade och delaktiga i vårt område; se problem och lösningar, vara kreativa och försöka
skapa konstruktiva relationer. ’Att leva i världen men inte av den’.”

4.1.7 Kollektivet Karneval80
Kollektivet Karneval startade år 2008 och håller till i centrala Karlstad. Gemenskapen består
av sex personer, med en medelålder på 25 år, som bor i samma lägenhet. De vill vara som en
familj och stötta varandra, och deras hem är en mötesplats för många människor. De har också
ett helhetstänk kring konsumtion och miljö, och vid det öppna middagsbordet serveras
vegetarisk mat och helst ekologiska och rättvisemärkta råvaror.
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Enkät, Fikonträdet – Motstånds- och Jona House kommunitet i Hammarkullen; Per Herngren, 2009-03-07. För
mer info se Internet: Fikonträdet (2000).
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Enkät, Grosshandlarvillan i Dalby; Tomas Kirkhorn, 2009-03-10. För mer info se Internet: Grosshandlarvillan
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Enkät, Kollektivet Karneval; Jakob Sandin, 2009-03-23.

25

4.1.8 Närbogemenskapen i Brickebacken81
Närbogemenskapen i Brickebacken, Örebro, startades år 2004 av två familjer som ”ville
försöka hjälpas åt att dra in hela livet i tron på Jesus, leva närmare varandra och försöka ta ett
familjeliknande ansvar för varandra.” Gemenskapen består av dessa två par, som har en
medelålder på 32 år, och deras 5 barn (som dock inte ses som formella medlemmar) och binds
samman av flera olika praktiker som vuxit fram under åren.

4.1.9 Sollentunakollektivet82
Sollentunakollektivet startade år 2008 och håller, precis som namnet antyder, till i Sollentuna
strax norr om Stockholm. Man är 5 medlemmar som bor tillsammans i en villa och dessa har
en medelålder på ungefär 26 år. Man vill arbeta fram en boendegemenskap som fungerar som
ett alternativ till materialism och individualism, med en rytm mellan bön och gästfrihet, samt
vara en välsignelse för omgivningen.

4.2 Innehållsfrågor83
Här följer en genomgång av hur de undersökta gemenskaperna ser på de ämnen som
omnämndes i 1.4.

4.2.1 Regel
Det är egentligen bara tre gemenskaper som har någon form av nedskriven regel, och en av
dessa kallar det inte för regel utan för vision. Men i stort sett alla verkar ändå ha någon form
av oskriven regel och ”vissa förhållningssätt som vi har samtalat om och alla är införstådda
med”. Alla gemenskaper har t.ex. någon form av regelbunden bön, och en gemenskap skriver
till exempel att ”alla förutsätts att vara med”.
Någon talar om att man vill vara ”värderingsbaserad” snarare än ”regelbaserad”, och att det då
blir den gemenskapens värderingar som blir bärande snarare än en regel som alla måste
anpassa sig till. Man talar då om värderingar som Jesus centrering, klimatmedvetenhet,
gästfrihet och bön. En gemenskap talar om att man i dagsläget inte har någon nedskriven
regel, men att det ”pågår samtal om att ev. ha det i framtiden.”
En annan gemenskap talar om ett antal praktiker som är ”gemenskapens grund och som alla
de som är med i församlingen deltar i.” Exempel på praktiker som nämns är Jesus-middag,
Nyckelbyte84 (som man intressant nog kallar för ett ”dopförtydligande”), Biktsamtal,
Församlingsmöten och Kvällsmöten (syftet med de båda sistnämnda ”är framförallt att
försöka förstå hur vi ska omsätta Jesus undervisning i våra vardagsliv. Formen på dessa
samlingar kommer av att ingen annan än Jesus är ledare, att ingen står över någon annan, att
alla har något att bidra med och att Guds ande framförallt verkar genom gemenskapen.”)
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84
Detta innebär att varje inträdande medlem lämnar sina hemnycklar till gemenskapen som ett tecken på att hela
ens liv tillhör gemenskapen. Se 4.2.3 nedan.
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En annan gemenskap hänvisar till både praktiker – ”Man behöver gemenskap med tydliga
praktiker (i vilka Gud verkar förstås) som formar en.” – och en nedskriven regel. Denna regel
(som har sju punkter) handlar om att tjäna Jesus på alla områden i livet; i tjänande, enkelhet,
ekonomi, relationer, bönerytm, och rättvise- och miljöfrågor.
Den andra gemenskapen som hänvisar till ett dokument med en skriven regel, kallar denna
regel för en ”levnadsregel”. Den handlar om ett nära boende (i samma område), olika
samlingar man ska delta i, samt att man ska sträva efter ett fördjupat böneliv, fördjupad
bibelläsning, ett helgande av vilodagen, inre helande och personlig helgelse, samt kreativitet,
utveckling av andliga gåvor och betjänande av andra människor.
Den gemenskapen som hänvisar till sin nedskrivna ”vision”, som alla måste vara ”beredda att
ställa upp för”, menar bland annat att man ska ”delta i husets cellgrupp som träffas en gång i
veckan, där vikt läggs på lärjungaträning, bön och tillbedjan, samt tar ansvar för och deltar i
morgon- och aftonbön enligt ett rullande schema.” Visionen innebär vidare bland annat ”att
skapa en väl sammansvetsad kristen gemenskap där vi delar vardag och arbete för Guds rike
med varandra.”

4.2.2 Ledarskap och beslutsfattande
Så många som sex gemenskaper skriver tydligt att de inte har någon ledare. Två gemenskaper
har ett fast ledarskap, och en gemenskap har vad de kallar för ett ”roterande ledarskap”
Fem gemenskaper använder begreppet konsensus85 när de talar om beslutsfattande (en av
dessa använder också det högst intressanta begreppet ”ickevåldsbeslutstekniker”), och
ytterligare två gemenskaper menar att man ”försöker nå konsensus”. En gemenskap nämner
inte begreppet konsensus, men talar om gemensamma beslut vid husmöten. Husmöten är för
övrigt något som alla tycks praktisera mer eller mindre, förutom en gemenskap som säger sig
vilja undvika sådana möten (samtidigt som de praktiserar konsensusmodellen).
Endast en gemenskap tycks ha ett något mer hierarkiskt ledarskap, där alla stora beslut fattas
av dem som äger boendet och har startat upp gemenskapen. (För en uppställd modell se fig.
1.)

85

Konsensus innebär att alla är överens.
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Figur 1 – Förhållande mellan ledarskap, beslutsfattande och husmöten i gemenskaperna
(gemenskaperna står här inte i samma ordning som i 4.1)
Ledarskap

Beslutsfattande

Husmöten

1 Roterande

Konsensus

Nej

2 Inget ledarskap

Gemensamt/konsensus

Ja

3 Inget ledarskap

Gemensamt/konsensus

Ja

4 Inget ledarskap

Gemensamt

Ja

5 Inget ledarskap

Konsensus

Ja

6 Inget ledarskap

Konsensus

Ja

7 Inget ledarskap

Konsensus

Ja

8 Fast ledarskap

Konsensus

Ja

9 Fast ledarskap

Icke demokratiskt

Ja

4.2.3 Syn på egendom
Ingen av gemenskaperna lever i ”regelrätt” egendomsgemenskap (vilket är när all egendom är
gemensam), men de flesta av dem har en ”vag form av ’gemensamt ägande’”. T.ex. så har
man i flera gemenskaper någon form av gemensam kassa, som kan användas till olika
ändamål, både i gemenskapen (i form av hyra, el, telefon, bredband, mat, förbrukningsvaror,
möbler, trädgårdsgrejer, byggmaterial etc.) och utåt sett (i form av gåvor, matbjudningar,
omhändertagande av flyktingar och fattiga etc). I flera gemenskaper där man har gemensamt
boende är det också så att de som har högre lön betalar mer i hyra än de som har lägre lön.
En gemenskap menar att de som vill får gå in i ett djupare gemensamt ägande, utan att
precisera vad detta djupare gemensamma ägande handlar om. En annan gemenskap pratar om
att fördjupa det gemensamma ägandet, men har ”tyvärr inte ännu” gjort det. I tre gemenskaper
måste alla inträdande medlemmar lämna sina hemnycklar till gemenskapen, så kallat
”nyckelbyte”, som ett tecken på att hela ens liv tillhör gemenskapen. Det finns vidare en
gemenskap som inte menar sig ha någon som helst form av gemensamt ägande.

4.2.4 Strukturella frågor
En intressant aspekt är hur dessa gemenskapers boendesituation ser ut. Fyra av de undersökta
gemensakerna är gemenskaper där alla inte har ett gemensamt boende. Några av dessa har
gemensamma boenden inom gemenskapen, men gemensamt för dem alla är att de bor nära
varandra i samma område. I de övriga fem gemenskaperna bor alltså alla under samma tak.
En annan mycket intressant aspekt när man talar om dessa gemenskaper är hur gamla dess
medlemmar är. Medelåldern för alla gemenskaperna var för sig är 25, 25, 26,2, 27, 29,6, 30,
31, 32 och 35år (då är barnen inte medräknade). Detta ger, om man räknar ihop dem, en
medelålder på: 29 (28,98) år. Tar man hänsyn till hur stora respektive gemenskaper är blir
medelåldern 28,9 (28,89) år.86

86

Istället för att räkna ut medelvärdet av gemenskapernas medelålder, slår man ut åldern för varje person och
räknar ut medelåldern.
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Medelstorleken på de undersökta gemenskaperna är 6,6 personer (var för sig har
gemenskaperna 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 och 10 medlemmar). Inom dessa gemenskaper finns det
också minst 10 barn som inte räknas in i statistiken. Diagrammet nedan visar förhållandet
mellan gemenskapernas storlek och deras medelålder (fig. 2).
Figur 2 – Gemenskapernas storlek, medelålder och boendeform (gemenskaperna står här
ordnade efter medelålder, alltså inte efter ordningen i 4.1 eller i fig. 1)

I diagrammet finns nio par röda och blå stolpar; ett par för varje gemenskap. De röda
staplarna tillhör den vänstra axeln, som har skalan 20 till 40, och betecknar medelåldern för
var och en av gemenskaperna. De blå staplarna tillhör den högra axeln, som har skalan 2 till
12, och betecknar antalet medlemmar i gemenskapen. Den röda och den blå linjen i mitten
visar medelvärdet för respektive stapelserie. Gemenskaperna står numrerade, antingen med en
vit siffra mot svart bakgrund, eller med en svart siffra mot vit bakgrund. De vita siffrorna står
för de gemenskaper som tillämpar samboende, medan de svarta siffrorna står för de
gemenskaper som bor nära varandra i samma område.
Diagrammet visar att det är en väldigt varierad bild och att det inte går att dra några tydliga
linjer i förhållandet mellan storlek på gemenskaperna och deras medelålder. Det man däremot
lägger märke till är att de två största gemenskaperna tillämpar samboende, men att det annars
är de gemenskaper som har lite lägre medelålder som tillämpar detta.

4.2.5 Ecklesiologi
Om kommunitetsgemenskaperna ser på sig själva som församlingar eller ej varierar kraftigt.
Tre gemenskaper tycks göra det, även om en av dessa inte vill använda det begreppet. En av
dessa skriver intressant nog att de till en början bara såg sig som en gemenskap men att de
med tiden har utvecklats till en församling. Alla dessa tre stryker dock under att de är måna
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om att ha goda relationer med andra församlingar, och en av dem pratar om att eventuellt
koppla sig till en moderförsamling för mentorskap och (här används ett intressant begrepp)
biskopsförsyn. Ingen av dem är kopplade till något samfund.
Två gemenskaper skriver att vissa av dem är medlemmar i andra församlingar, medan andra
ser gemenskapen som församlingen. ”Dock ser ’vi’ oss som en del av den stora Kyrkan, och
även om flera av oss brottas med vad kyrka är och ser alla dess fläckar är vi inte emot den på
något sätt eller vis.”
Den sjätte gemenskapen skriver att de alla tillhör olika församlingar men att de i framtiden
kommer kopplas till EFS, och bli en ”EFS-grupp” för att ”kunna få stöd och handledning”.
Den sjunde gemenskapen ser sig som en husförsamling inom en större församling. De två
återstående gemenskaperna har ingen tydlig ecklesiologi utan ser sig endast som
gemenskaper.

4.2.6 Diakoni
Trots att detta ämne inte direkt togs upp i enkäten har alla(!) gemenskaper mer eller mindre
tagit upp det, när de redogör för vad som är gemenskapens syfte. De flesta gemenskaper
nämner detta i samband med olika formulering som att leva i ”Jesu efterföljd”, gå i ”Jesu
fotspår” och ”leva ut Jesus kärlek i ord och gärning”, underförstått att de menar att den som
lever i Jesu efterföljd också tar ett diakonalt ansvar. ”En del i att följa Jesus är förstås
mission/tjänande.”
De flesta tar upp begreppen gästfrihet (det nämns faktiskt, i olika böjningar, tre gånger av en
och samma gemenskap), och att ”vara ett öppet hem och bjuda in människor”. En gemenskap
talar också om detta i samband med ”den gemensamma middagen där vi ofta är många runt
middagsbordet”.
Flera talar också om att vara ”integrerade”, ”delaktiga”, ”en välsignelse för” och ”finnas till
hands för” ”vårt område” och ”våra grannar”, och ”se problem och lösningar, vara kreativa
och försöka skapa konstruktiva relationer.” Någon talar mer specifikt om ”arbete med fattiga
och flyktingar”.

4.3 Frågan om inspiration
Jag har valt att dela upp detta ämne i två kategorier. Vad man har för inspirationskällor i
nutid, och kyrkohistoriskt.

4.3.1 – i nutid
Vissa har här hämtat inspiration från enskilda kommuniteter, som den ekumeniska
kommuniteten i Taizé, en l'Arche-kommunitet i Skottland, kommuniteten The Simple Way i
Philadelphia, kommuniteten vid Bjärka Säby och Jona House i Baltimore.
Man har också hämtat inspiration från olika personer som Jim Wallis, Magnus Malm, Karin
Cedersjö, Roland Spjuth och Peter Halldorf. Den nutida person som givit den största
inspirationen är otvivelaktigt Shane Claiborne – medgrundare till kommuniteten The Simple
Way i Philadelphia och en av flera företrädare för den nymonastiska rörelsen – som fyra
gemenskaper nämnt som inspirationskälla, en annan gemenskap har även specifikt nämnt den
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nymonastiska rörelsen som inspirationskälla. Flera nämner också att de fått inspiration från
olika personer i deras närhet som burit på samma längtan.

4.3.2 – från kyrkohistorien
Liksom gemenskaperna har många olika inspirationskällor i nutid har de många olika sådana
från kyrkohistorien. Den tidiga församlingsrörelsen, klosterrörelsen och kyrkofäder nämns
alla en gång, liksom en rad olika inspirationskällor (som nämns av samma gemenskap) som
baptismen, lutherdomen, pingströrelsen, jesusfolket och den ortodoxa traditionen.
En gemenskap nämner kommunitetsrörelsen Catholic Worker i USA och plogbillsrörelsen
som inspirationskällor. Personer som Dietrich Bonhoeffer och Dorothy Day finns också
omnämnda.
De enda historiska inspirationskällor som nämns av fler än en gemenskap är dock
anabaptismen på 1500-talet och mennoniten och teologen John Howard Yoder, förutom Jesus
och Bibeln (en gemenskap räknar även upp några bibelord; Joh 13:35, Ps 133:1-2 och 1 Kor
14:26).
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5 Slutsatser
Låt oss nu försöka knyta ihop säcken, och se vad vi kan dra för slutsatser.

5.1 Klassificering av ett nytt fenomen… eller?
Är det ett nytt fenomen vi ser framför oss? Detta är givetvis en mycket stor fråga, som man
kan få många olika svar på beroende på vem man frågar och hur frågan ställs.
På en del håll finns bland de undersökta gemenskaperna band till de kommuniteter som växte
fram parallellt med 70-talets Jesusrörelse, liksom det finns liknande band till denna i en stor
del av den svenska kyrkligheten. Det är dock bara en av våra gemenskaper som nämner denna
rörelse som inspirationskälla i enkäten. Jag hävdar därför att det fenomen vi ser i Sverige idag
inte har så stor koppling till denna rörelse som man lätt kan anta.
Jesusrörelsen växte fram i efterdyningarna av en enorm vänstervåg som svepte över
västvärlden. Det var en tid då det var på modet att flytta ihop i gemenskaper, storfamiljer och
kollektiv, och många kristna hängde på denna trend. Våra undersökta gemenskaper finns i en
helt annan kontext, där individualismen har ätit upp inte bara vårt samhällsengagemang utan
även engagemanget och gemenskapen i många kristna församlingar. I en tid då det är allt
annat än på modet att betona överlåtelse till en gemenskap har dessa gemenskaper vuxit fram,
och därför är dessa gemenskaper en allt tydligare motkultur bestående av människor som går
mot strömmen. Både mot den allmänna tidsandan i samhället och mot den de ser i många av
dagens kristna församlingar.
Ingen av de undersökta gemenskaperna skulle dock kalla det man gör för något nytt. Flera av
gemenskaperna har ett tydligt teologiskt och kyrkohistoriskt tänk kring vad de håller på med,
och vill i den förvirring som kyrkan idag befinner sig i, söka sig tillbaka till det som är dess
rötter.
Hur detta ser ut i praktiken skiljer sig från gemenskap till gemenskap. Vissa har en tydlig
regel som alla följer, andra inte. Vissa ser gemenskapen som det primära
församlingsuttrycket, andra inte. Vissa har ett tydligt ledarskap, andra inte. Vissa bor alla
under samma tak, andra inte.
Alla har de emellertid en längtan efter att omsätta Jesu undervisning i praktiken idag, och en
övertygelse om att de inte kan göra detta på egen hand. De har en längtan efter att få vara ett
salt och ett ljus i världen och göra skillnad för varandra och för andra. De har en övertygelse
om att tron på Jesus Kristus inte bara är en privatsak, utan att den på ett praktiskt sätt påverkar
hur man relaterar till andra. En övertygelse om att evangeliet i första hand är en livsstil och
inte en organisation. De har en övertygelse som de alla har fått göra uppoffringar för att leva
efter, men de har fått så mycket mer tillbaka.
Är detta något nytt? Jag antar att varje kristen generation måste fråga sig hur evangeliet på
bästa sätt ska gestaltas i den tid man lever i. Liksom generationer och åter generationer av
lärjungar har frågat sig samma sak genom kyrkohistorien. Vårt undersökta fenomen är ett
uttryck för den frågan (ja, för dem som är inom fenomenet skulle man nästan kunna säga att
det är svaret på frågan), och ett försök till ett förkroppsligande av det evangelium som alla
som kallar sig kristna menar sig följa. Istället för att klaga över den samtida kyrkan vill man
gestalta någonting nytt; men någonting nytt som har visat sig vara mycket gammalt.
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5.2 Hur ska man koppla in dessa gemenskaper i ett kyrkohistoriskt
perspektiv?
Låt oss gå vidare och se närmre på det kyrkohistoriska perspektivet, för bättre försöka förstå
dessa gemenskaper. Givetvis är det (liksom i innehållsfrågorna) ingen helt enhetlig bild som
framträder, vilket är både förbryllande och fascinerande. Det går dock att göra vissa
intressanta antaganden.
De enda historiska inspirationskällor som nämns av fler än en gemenskap är anabaptismen på
1500-talet och mennoniten och teologen John Howard Yoder. Bland nutida inspirationskällor
nämns främst Shane Claiborne (han nämns av hela 4 gemenskaper), som är en av
förespråkarna för den nymonastiska rörelsen (nämns 1 gång) och medgrundare till
kommuniteten The Simple Way (nämns 1 gång). Shane Claiborne är en ung, radikal
nytänkare, som i sin reaktion mot både sina evangelikala och karismatiska rötter säger sig ha
hämtat sin största inspiration från det katolska helgonet Moder Teresa. Flera katolska
inspirationskällor som nämns är klosterrörelsen, Catholic Worker och Dorothy Day.
Vidare nämns ett stort antal kommuniteter, från ett brett spektrum av sammanhang, som
inspirationskällor. Den enda svenska kommunitet som nämns är dock kommuniteten vid
Bjärka-Säby, dess företrädare Peter Halldorf nämns också. Denna står långt från Jesusrörelsen
och 70-talets kommuniteter, och har mer och mer närmat sig den ortodoxa traditionen, som
också nämns som inspirationskälla av en gemenskap. Förutom den ortodoxa traditionen
nämns dock i ett svep även den tidiga församlingsrörelsen (förmodligen är det här urkyrkan
som åsyftas), klosterrörelsen, baptismen, lutherdomen, pingströrelsen och jesusfolket. Alla
dessa har lika utrymme i enkätsvaren.
Det är en förbryllande bredd i dessa gemenskapers inspirationskällor, men dock; Shane
Claiborne, 1500-tals anabaptismen och John Howard Yoder framträder tydligast.
Ska man försöka placera in ett brett fenomen likt detta i en kyrkohistorisk fåra får man 1)
generalisera lite och 2) snarare se till tendenser inom gemenskaperna än att bara se till själva
svaren som sådana.
Den bild som kyrkohistorien ger oss är att det finns två huvudblock av kommuniteter och
kommunitetsrörelser; som jag här väljer att kalla för det anabaptiskiska blocket och
klosterblocket. Dessa namn bör man inte lägga för stor vikt vid, utan de bör snarast ses som
typnamn för något som är mycket större än de själva. Jag menar definitivt inte att alla
kommuniteter och kommunitetsrörelser som faller under det anabaptistiska blocket är
anabaptistiska.
Det anabaptistiska blocket företräds av urkyrkan, och de förreformatoriska och reformatoriska
rörelserna. Klosterblocket företräds av klosterrörelsen och de katolska och ortodoxa ordnarna
och rörelserna.87 En modell av detta resonemang skulle kunna se ut ungefär så här (se fig. 3).

87

Detta tydliggörs i 3.2. Jag är medveten om att det råder stor oenighet kring hur man ska se på urkyrkans
ledarskap, vilket givetvis påverkar en dylik klassificering, men den debatten lämnas utanför diskussionen.
Urkyrkan placeras ändå i det första blocket till följd av dess ecklesiologi, syn på regel, syn på celibat/äktenskap
och boendestruktur. Jag är vidare medveten om att denna bild av kyrkohistorien är en stor generalisering, dock
en för det vidare resonemangets skull nödvändig sådan.
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Figur 3 – De båda kyrkohistoriska blocken

Ecklesiologi

Det Anabaptistiska blocket

Klosterblocket

Detta är ett samlingsnamn som något
generaliserande innefattar urkyrkan, de
förreformatoriska och reformatoriska
rörelserna.

Detta är ett samlingsnamn som något
generaliserande innefattar de
katolska och ortodoxa ordnarna och
rörelserna.

Ser sig som församling

Ser sig inte som församling
Det finns undantag

Ledarskap och
beslutsfattande

Kollektivt ledarskap, mer
demokratiskt, i vissa fall även beslut i
konsensus.

En hierarkisk ämbetssyn

Urkyrkans ledarskapssyn är ett ämne för
diskussion

Regel

Syn på
egendom

Man har oftast ingen officiell regel.

Man har alltid en regel,

Har dock ibland en ”lokal” regel

oftast den benediktinska

Förvaltarskap/egendomsgemenskap

Egendomsgemenskap

Boendestruktur Bor inte alltid tillsammans.

Bor nästan alltid tillsammans

Bor dock alltid nära varandra, och
grundas oftast på ett gemensamt boende
eller i ett ”stort hem”

Syn på celibat

Inget krav på celibat

Krav på celibat

Det finns ofta familjer och barn inom
gemenskapen

Ecklesiologi
Sett till gemenskapernas ecklesiologi så finns man i båda blocken, det vill säga att vissa
gemenskaper ser sig som församlingar medan andra inte gör det. Flera gemenskaper befinner
ju sig också någonstans mitt emellan dessa båda block då man inte ännu är klar över sin
ecklesiologi.
Ledarskap och beslutsfattande
Sett till ledarskapssyn befinner man sig definitivt i det anabaptistiska blocket, då det bara är
två gemenskaper som har ett fast ledarskap (och en gemenskap som har roterande ledarskap),
och där alla gemenskaper utom en fattar beslut gemensamt eller i konsensus.
Regel
Sett till förhållandet till regel så befinner man sig också i det anabaptisktiska blocket, då det
bara är två eller tre gemenskaper som har en nedskriven regel. De regler som väl finns är
också mycket enkla, och kan inte jämföras med de som finns i klosterblocket.
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Syn på egendom
I syn på egendom befinner man sig också i det anabaptistiska blocket, då den vaga form av
gemensamt ägande och höga förvaltarskapstanke som praktiseras i gemenskaperna knappast
kan kallas för egendomsgemenskap.
Strukturella frågor
I frågan om boendestruktur är det svårt att göra några tydliga gränsdragningar, eftersom
hälften av gemenskaperna bor alla under samma tak medan den andra hälften bor i samma
område. Jag skulle dock gissa att de allra flesta av gemenskaperna befinner sig i det
anabaptistiska blocket sett till synen på celibat. Det vill säga att de inte har något krav på
celibat utan värnar om familjelivet. I minst tre gemenskaper finns det till exempel barn med i
bilden.
Diakoni
Det diakonala engagemanget är elementärt för båda blocken, varför detta inte tagits med i
modellen (fig. 3).88 Det är dock intressant att notera att detta även har stor prioritet hos de
nutida gemenskaperna, även om detta inte placerar dem i något visst block.
Jag måste säga att man intressant nog även i bönepraktiker har en stor mångfald, en fråga som
jag inte efterfrågade något svar på i enkäten, men som ändå framkommit. De flesta har en
stadig bönerytm, något som återkommer i båda blocken men kanske tydligast i klosterblocket.
Denna breda syn är tydlig då gemenskaperna använder sig av både lovsång, fria böner och
skrivna tideböner.
Uppfattningen man får är att gemenskaperna ligger närmare det anabaptistiska blocket än
klosterblocket. Men man har en väldig bredd i hur man utformar och uttrycker sig i
förhållande till båda blocken.
Jag frågar mig om det finns någon annat exempel på rörelse, samfund eller väckelse som har
en så bred kyrkohistorisk bas som detta fenomen. Detta gör givetvis att fenomenet kan tyckas
spretigt och svårdefinierat, och många blir säkert frustrerade över hur svårt det är att sätta in
det i någon mall. Det är ju ofta det man vill göra med saker, sätta en etikett på det så att man
så att säga har kontroll på det.
Men denna bredd kan också ses som en otrolig styrka. Fenomenet måste definieras av sitt
centrum och inte sina gränser, och så länge detta centrum är tydligt behövs det egentligen inga
gränser. Kanske är det först där den verkliga ekumeniken kan uppnås. När kyrkan i stort
börjar att definieras av sitt centrum, och inte sina gränser. Här är detta fenomen en stilla
profetröst som genom sin blotta närvaro visar på en den smala men samtidigt otroligt breda
vägen. Denna väg innebär att ha ett tydligt centrum och samtidigt en stor ödmjukhet och
öppenhet inför andra traditioner och sammanhang. Ofta har kyrkan tagit den helt motsatta
vägen, som innebär att ha ett luddigt centrum, och en tillslutenhet gentemot andra.

5.3 Ett försök till en definition… igen!?
I början av uppsatsen gjordes ett försök
kommunitetsgemenskaper. Denna löd som följer:
88

till

en

definition

av

begreppet

Modellen är till för tydliggöra skillnaderna mellan de båda blocken, varför givetvis bara de ämnen där blocken
skiljer sig finns omnämnda i denna.
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Kristna som har valt att underställa sig varandra i ett ömsesidigt
lärjungaskap, i vardagsnära gemenskap.
Denna definition valde jag som sagt medvetet att göra väldigt bred. Alla de undersökta
gemenskaperna faller definitivt in under denna definition. Frågan är bara om den behöver
preciseras, och snävas in lite. Kanske skulle detta vara önskvärt. En alternativ definition
skulle kanske – men bara kanske – kunna se ut så här:
Kristna som har valt att underställa sig varandra i ett ömsesidigt
lärjungaskap, i vardagsnära gemenskap, och som binds samman av
en gemensam överlåtelse (uttalad eller outtalad) till Gud, varandra
och världen.
Jag ser att det ligger en stor sanning i det som påpekats av flera av de omnämnda författarna i
2.2, nämligen att varje kommunitetsgemenskap i första hand måste definieras av sig själv och
sin omgivning.89 Den måste så att säga inkarneras och detta behöver inte nödvändigtvis alltid
ske på samma sätt eller se likadant ut när det väl har skett.

5.4 Reflektion
Under skrivandets gång har jag lärt mig otroligt mycket, både om kyrkohistoriens
gemenskaper, Sveriges gemenskaper och (intressant nog) min egen gemenskap. Att skriva om
något som på ett sätt ligger så nära den vardag och även den teologiska brottning man är inne
i tvingar en på ett särskilt sätt till reflektion. Detta hoppas jag givetvis är fallet även för er som
tar del av denna uppsats.
Frågor jag brottas med är till exempel hur man ska se på medlemskap i en dylik gemenskap
(ett uppslag för vidare forskning, och för övrigt ett ämne som idag väldigt många församlingar
och till och med samfund brottas med), hur ett ledarskap på bästa sätt ska gestaltas,
eukaristins roll i gemenskapens bön- och gemenskapspraktiker, hur man ska relatera till
samfund, vilken roll gemenskapens regel har för dess identitet och överlåtelse, och hur man
hittar bestående former och strukturer för gemenskapen.
Jag tror hur som helst att det är av vikt att ha en pågående reflektion över vad man håller på
med, och vad som är teorin och teologin bakom praktiken. Där det inte är svaren i sig som är
målet utan snarare riktningar som pekar mot målet. Svaren behöver inte vara givna (de kan till
och med vara lite luddiga) så länge man vet vart man vill och är på väg.
På tal om att hitta bestående former och strukturer för gemenskapen så tycker jag att det är
intressant att fyra gemenskaper inte har ett gemensamt boende utan snarare ett närboende.
Och att det i minst tre gemenskaper finns barn med i bilden. Jag tycker också att det är
intressant att medelåldern i gemenskaperna är så pass hög som den är. Ibland kan man få
intrycket att det bara är 20-25 åringar som håller på med det här, men så är uppenbarligen inte
fallet.90

89

Se Wilson, O’Halloran, Wittberg, och i viss mån även Hirsch, 2.2. O’Halloran och Wittberg finns endast
omnämnda i notsystemet.
90
Kanske kan detta bero på mitt urval av gemenskaper att intervjua, och att alla de många yngre gemenskaperna
snarare blir tillfälliga kollektiv eller kompisgemenskaper. Dessa har jag inte velat ta med i undersökningen,
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Man kan i detta avseende även göra flera viktiga iakttagelser, som inte framkom i 4.2. Det är
till exempel intressant att de tre gemenskaperna som har tydligast församlingssyn alla har en
medelålder på 30 år eller mer (30, 31 och 32 år). Förmodligen har alla dessa brottats med flera
av de ovan nämnda frågorna.
Det mest rörande för mig var när jag studerade vad gemenskaperna hade skrivet om diakoni,
och hur de alla hade tagit upp detta ämne. Och hur många av dem med olika ord formulerade
sin övertygelse att den som vill följa Jesus måste ta hand om andra. Detta fick det att tåras i
ögonen på mig, och jag satt en stund och begrundade vad jag just läst. Tänk (tänkte jag…) om
dessa gemenskaper verkligen får nåden att betyda någonting för människor och för det
område där de verkar. Och tänk om detta i sin tur kunde inspirera fler, församlingar och
enskilda, till att gå i samma riktning. Detta ämne är givetvis extra intressant med tanke på att
jag inte specifikt frågade om det i enkäten. Det var därför spännande att läsa vad
gemenskaperna beskrev som sitt syfte. Det jag frågade mig själv var om gemenskaperna
skulle hänvisa bara till själva gemenskapen, eller till något utanför gemenskapen. Det vill
säga: finns gemenskapen bara till för sin egen skull, eller för andras. Och det visade sig att
man inte bara finns till för sin egen skull.
För övrigt vill jag tillägga att det finns fler gemenskaper än dessa nio i vårt avlånga land, och
att flera stycken till är på väg att grundas inom den närmsta tiden. Ett spännande skede och ett
uppslag för vidare forskning.

5.5 Avslutning
Min intention med denna uppsats är i sig inte att rama in ett fenomen och sätta en etikett på
det. Snarare har jag velat få en uppfattning om vad som är på gång. Att sätta en etikett på detta
fenomen och på så sätt placera in det i våra ramar skulle i sig vara en förödande föresats. Som
en god vän uttryckte saken:
kanske är bäst att låta denna "väckelse" få bevaras dold? När en
etikett sätts och man tecknar "rörelse"/"väckelse" över något finns
alltid risken att folk snarare bygger kommunitet för sakens skull än
som ett uttryck för att tillsammans söka Gud. Och det vore synd.91
Skribenten sätter här även fingret på en mycket viktig punkt. Kommuniteten i sig får aldrig bli
målet med vad man håller på med. Målet måste vara att älska Jesus, varandra och världen, till
vilket kommuniteten blir ett medel… inte ett mål! Detta är givetvis ett dike som all form av
andlighet tenderar att ramla ner i, men kanske i synnerhet kommunitetsbyggandet. Detta visar
även historien, alltifrån klosterrörelsens till Jesusrörelsens tid. Låt oss därför betona en sak
och inget annat – eller kanske snarare en sak över allt annat – Jesus Kristus.

varför medelåldern givetvis har höjts. Flera av de intervjuade gemenskaperna har ju också utvecklats från sådana
förhållanden, men då har ju också medelåldern höjts något.
91
Skrivet av ”Anton” som kommentar till en Ledarblogg på Dagen.se. Internet: Arenius (2009-03-25), under
6.3.2.
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Bilaga 1.1 – Undersökningsmetodik
1 Inledning
1.1 Olika sätt att efterfråga kunskap på
När man behöver tillskansa sig kunskap om något måste man på något sätt fråga efter den
nödvändiga kunskapen. Det finns enligt Jan-Axel Kylén endast fyra olika sätt att fråga på;
Intervju, enkät, observation och läsning.92
Intervju innebär att en eller flera personer frågar en person eller grupp. Detta kan ske via
telefon eller via en inbokad träff. Intervjuaren/intervjuarna ska ha planerat intervjun med en
intervjuguide, ”som består av frågeområden som ska täckas av, eller en frågelista, som man
arbetar sig igenom”93. Den/de intervjuade kan då tala fritt utifrån intervjuarens/intervjuarnas
frågeområden eller frågelista, och kompletterande frågor kan ställas allteftersom, allt för att nå
det djup som är motiverat.94
Enkät innebär att en skriftlig förfrågan skickas ut till flera personer. Den kan bestå av flera
frågor eller bara en, och kan besvaras enskilt eller i grupp. Svaren kan efterfrågas skriftligt
enligt dispositionen på den utskickade blanketten, eller ifyllda på själva blanketten.95
Observation är det mest grundläggande sättet att inta kunskap på och innebär helt enkelt att
man genom sina sinnesorgan observerar vad som händer. Det är bara på detta sätt man kan
beskriva allt som händer.96
Läsning innebär helt enkelt att man studerar litteratur för att få svar på sina frågeställningar.97

1.1.1 När används de?
Intervju används när man vill ha de bästa förutsättningarna för att förstå hur en person tänker
och känner, och när man vill få tid och möjlighet till att ställa direkta följdfrågor till denne. De
används också när man vill vara säker på att personen ifråga ska svara på ens frågor.98
Enkät används när man har så många att fråga att intervjuer helt enkelt skulle ta för lång tid,
och när de personerna ifråga bor utspridda på ett stort avstånd, vilket innebär att man inte
hinner göra ett personligt besök. Den används också när man vill ställa samma frågor till olika
personer för att på så sätt kunna ställa upp statistik på hur olika personer ställer sig till en viss
fråga, och när man vill att personerna ska ha tid att tänka igenom frågorna innan de skriver
ner sina svar. Den används också när man vill se hur vissa namngivna personer eller grupper
ställer sig till ett visst ämne. ”Som regel kräver vi då namn på den som svarat och får 100 %
svar.”99
Observation används givetvis när man vill betrakta det som sker just nu.
92

Kylén, 2004, s7.
Ibid., s7.
94
Ibid.
95
Ibid., s8.
96
Ibid.
97
Ibid.
98
Ibid., s9-10.
99
Ibid., s10 och Ejlertsson, 1996, s10-11.
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Läsning används när svaren man efterfrågar redan finns tillgängliga i dokument eller
databaser. Då ställer man istället frågor till texten. 100

1.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning
När man undersöker något kan man göra det på olika sätt. Om man generaliserar kan man
dela in dessa i två metoder. Den kvalitativa undersökningen innebär att man frågar ett mindre
antal personer, ofta med hjälp av en intervju, för att av var och en ska ge ett kvalitativt svar.
Den kvantitativa undersökningen innebär att man frågar ett större antal personer, ofta med
hjälp av en enkät, för att få ett större kvantitativt svar.101
Jan Trost problematiserar dessa kategorier genom att påstå att väldigt få undersökningar är
helt kvalitativa eller helt kvantitativa. Han använder en illustration som hänförs till Paul F.
Lazarsfeld (se fig 1).
Fig 1: Egenskapsrymd med kvalitativ respektive kvantitativ ansats102
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Enligt denna illustration har varje undersökning tre led: Datainsamling, Analys/bearbetning
och tolkning. I varje led har man att välja mellan att genomföra det på ett kvalitativt eller
kvantitativ sätt. Det finns då åtta olika varianter av kvalitativa och kvantitativa
undersökningar. 103
Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa
metoder. Vi kan med fördel även kombinera kvalitativa och
kvantitativa element i en och samma undersökning. Principiellt finns
det heller inte något konkurrensförhållande dem emellan. Däremot
kan de med sina starka och svaga sidor stärka varandra.104

1.2.1 Kvalitativ och kvantitativ i förhållande till intervju och enkät
En intervju eller en enkät kan med andra ord vara både kvalitativ och kvantitativ. Som Kylén
uttrycker det:
Frågan är vilka metoder som är ytliga och djupa, såväl intervjuer
som enkäter kan var både och.105

100

Kylén, 2004, s11.
För en diskussion kring ämnet, och de olika metodernas likheter och särdrag, se Holme & Solvang, 1997, s7679.
102
Trost, 1997, s13.
103
För hela resonemanget se Ibid., s7-18.
104
Holme & Solvang, 1997, s76.
105
Kylén, 2004, s7.
101
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Inom intervjuer brukar man skilja på standardiserad intervju och icke-standardiserad intervju.
Göran Ejlertsson beskriver dessa:
Den standardiserade intervjun, där frågorna i hög grad är
formulerade på förhand, brukar förknippas med s.k. kvantitativa
studier. Vid en icke-standardiserad intervju är endast frågeområdena
fastställda i förväg. Frågorna formuleras efter hand för att klarlägga
och fördjupa respondentens tidigare svar. Intervjuformen benämns
ibland djupintervju, och den används vid s.k. kvalitativa studier.106
Enkäter kan också vara formulerade på olika sätt så att de blir mer eller mindre
kvalitativa/kvantitativa. ”Enkätfrågor behöver inte vara ytliga. Såväl bundna som öppna
frågor ger möjlighet att ta reda på värderingar och tänkesätt.” 107

1.2.2 Öppna frågor i en enkät
Bo Wärneryd ger fyra situationer då det kan vara bra att använda sig av öppna frågor i en
enkätundersökning. Det är när108:
det finns alltför många möjliga svar för att kunna listas i förväg eller
kunna förutses (t ex frågor som ”Vad är det största problemet för
Sverige just nu?” eller ”Vad tycker Ni är fördelarna med att bo här i
området?”)
det är viktigt att få grepp om ämnets aktualitet och vikt för
uppgiftslämnaren (t ex – i frågan om ”största problemet för Sverige”
– för att få reda på hur många och vilka som spontant tar upp
kärnkraften osv)
man vill ha exempel på hur folk uttrycker sig i ett ämne, för att få
mer känsla för vad det betyder och för att använda som
kompletterande material till statistiska tabeller i rapporter
man vill kunna påverka kontakten med uppgiftslämnaren och det
utbyte han får av intervjun. Som intervjuperson kan man bli ytterligt
trött på och frustrerad av att tvingas begränsa sina svar till ja-nej och
liknande.

2 Vår undersökning
Jag har valt att efterfråga kunskap med hjälp av vad jag kallar för en kvalitativ
enkätundersökning. Jag väljer att göra en enkätundersökning dels på grund av att jag vill
teckna en helhetsbild över de gemenskaper som undersökning gäller, och för att dessa är för
många och ligger för utspridda för att man skulle hinna med att göra personliga intervjuer.
Dels för att jag efterfrågar specifika svar rörande specifika frågeställningar, för att kunna
ställa upp statistik över hur specifika gemenskaper ser på dessa frågeställningar. Enligt Kylén
får man i en sådan undersökning som regel svar från 100 % av de efterfrågade.109 Och dels för
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att jag anser dessa frågeställningar vara så stora att de efterfrågade bör få tid på sig att tänka
igenom sina svar.
Min ambition är som sagt att göra en kvalitativ enkätundersökning, eftersom det finns ”en hel
del att vinna genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.”110 Med kvalitativ
menar jag då att använda frågor som är stora och ger en större bild av ett sammanhang, och att
försöka göra både en kvantitativ och kvalitativ tolkning av svaren. Till exempel har jag som
innehållsfråga tagit upp ämnet diakoni, men detta ämne finns inte direkt efterfrågat i enkäten,
istället finns en större, vagare fråga som lyder: vad är syftet med er gemenskap. Genom att
analysera svaren på denna fråga får man en bild, som är långt ifrån enbart kvantitativ, av hur
gemenskaperna ser på innehållsfrågan. I några fall har jag också valt att ställa följdfrågor då
jag velat att någon gemenskap ska förtydliga eller komplettera sitt svar på en viss fråga.
Anledningen till att jag väljer att till största delen jobba med öppna frågor är som sagt för att
jag vill ha en kvalitativ aspekt på undersökningen. Bill Gillham skriver om detta att ”en
’enkät’ […] där det ställs (ofta mycket få) öppna frågor hamnar någonstans mitt emellan en
intervju ansikte mot ansikte och en standardiserad enkät.”111
Att arbeta med öppna frågor ser jag som det mest passande sättet att formulera en enkät i
förhållande till ämnet. Och ämnet som enkäten gäller är ju uppgiftslämnaren i sig, vilket vill
säga att det i grunden inte är något ämne som jag vill ha svar på av ett antal uppgiftslämnare,
utan att det i är uppgiftslämnaren som är ämnet. Det är dens historia som jag vill ta del av, och
då måste jag öppna upp för möjligheten för denne att tala om den.
Informationens tillförlitlighet ökar om man förmår den man
intervjuar att så självständigt […] som möjligt berätta om det som
ligger inom ramen för intervjuns syfte. Det innebär att de frågor man
ställer i huvudsak bör formuleras så att det blir naturligt för
[uppgiftslämnaren] att uttrycka sig utförligt och med egna ord.112

3 Att sammanställa frågorna till en enkät
När man sammanställer frågorna till enkäten finns det mycket man bör tänka på. Jan Trost ger
ett antal råd till hur man formulerar bra enkätfrågor. Till exempel: fråga bara en fråga per
fråga, använd vanligt språk, använd inte negationer, använd inte långa frågeformuleringar, var
konsekvent i språkbruket, undvik värdeladdade ord.113 Andra råd är t.ex. definiera frågor i tid
och rum, var försiktig med ja- och nej-frågor,114 använd inte intima frågor som rör svararens
privatliv och ställ inte ledande frågor.115
Ofta när man arbetar med öppna frågor, så börjar man med konkret fråga, på vilken man
ställer en öppen följdfråga.116 Till exempel i frågan: ”Har ni någon form av "regel" som ni
följer? Vad innebär den?”
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I mitt fall har jag valt att ha flera öppna följdfrågor, men jag också valt att ha flera väldigt
öppna frågor, för lämna öppet spelrum för uppgiftslämnaren, och se vad som kommer upp.117
Jag har också några slutna frågor, där det behövs mer konkreta svar.118
Gillham menar att man i en öppen enkätintervju bör ställa mellan tre och sex frågor, där sex
frågor ofta är bättre än tre.119 Jag har valt att ställa någon mer fråga än hans förslag på grund
av att några frågor är vad man skulle beteckna som slutna. Gillham anser vidare att man bör
ha ett krav på max tre A4-sidor, både för ens egen skull, och för den intervjuade120, varför jag
har valt att ställa detta krav.
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Bilaga 1.2 – Att bearbeta en enkätundersökning som
bygger på öppna frågor
De flesta enkäter är uppbyggda på korta, slutna frågor, antingen där man får kryssa/fylla i
olika svarsalternativ eller ge korta svar. I min enkät har jag medvetet valt att arbeta mestadels
med större, öppnare frågor och då får man en större problematik i sammanställandet. ”Svaren
på de öppna frågorna är alltid svåra att bearbeta, men de styr samtidigt den som svarar mindre
än de med angivna alternativ och skalor.”121
Innan man börjar bearbeta det insamlade enkätmaterialet gör man alltid en bortfallsanalys.
Detta innebär att man beräknar undersökningens trovärdighet genom att se hur stort bortfall
det är som inte har besvarat enkäten. Om bortfallet är för stort måste undersökningen kasseras
eller göras om, men denna avvägning måste göras i förhållande till vilket ämne enkäten berör,
hur många som ingår i undersökningen etc.122 I mitt fall hade samtliga enkäter blivit
besvarade, varför bearbetningen kunde fortsätta.
Ejlertsson menar att man vid arbetande med öppna frågor bör försöka kategorisera svaren i
olika teman. Denna kategorisering kan dock bli något osäker om man använder teman som
man inte direkt har frågat om.123
I mitt fall hade satte jag upp teman i förhållande till enkätfrågor, och valde att använda de
teman som jag frågat efter i enkäten, förutom i ett fall. Dessa teman kallar jag för
innehållsfrågor.
Efter att kategoriseringen är gjord kan man även, om materialet så tillåter, ställa upp det i
olika grafer, diagram och tabeller. Men i bearbetandet av enkäter med öppna frågor är detta
inte alltid önskvärt. I mitt fall ansåg jag det inte nödvändigt mer än i något enstaka fall.
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Bilaga 2 – Den utskickade enkäten124
Enkät – för kommunitetsliknande gemenskaper
Fyll i följande information:
Namn (om sådant finns):
Stad, område:
Antal medlemmar:
Ungefärlig medelålder:
Startår:
Vad är syftet med er gemenskap?

Har ni någon form av "regel" som ni följer? Vad innebär den?

Vad har ni för inspirationskällor… i nutid och kyrkohistoriskt?

Har ni ett uttalat ledarskap? Om ja, hur ser detta i så fall ut?

Hur fattar ni gemensamma beslut?

Hur är er relation till samfund, och församlingar i er stad/område?

Har ni någon form av gemensamt ägande? Om ja, hur uttrycker det sig?
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Bifogat i enkäten fanns också ett följdbrev där jag berättade vem jag var och anledningen till
enkätundersökningen, samt när jag ville ha svar och att svaren skulle vara begränsade till sammanlagt max tre
sidor.
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Bilaga 3 – Kommunitet Kärleksgatan
Kommunitet Kärleksgatan startade på sensommaren 2008 och håller till i centrala Malmö.
Den består av 8 medlemmar varav 4 av dem bor i samma lägenhet. Man arbetar med
evangeliserande och diakonalt arbete, och vill vara ett öppet hem för den som är i nöd. Man
strävar efter en helhetssyn kring lärjungaskapet, samt en större kärlek till Jesus, varandra, och
alla Guds skapelser. Navet i gemenskapen är den gemensamma bönesamlingen kl 21.00 varje
kväll. Störst inspiration har man hämtat från Bibeln, urkyrkan, där man samlades i hemmen
och levde sina kristna liv i och genom gemenskap, den nymonastiska rörelsen och böcker av
t.ex. Alan Hirsch, John Howard Yoder, Dietrich Bonhoeffer med flera, men främst drivs man
av en längtan efter mer av Jesu utgivande kärlek i sina och andras liv.125
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Bilaga 4 – Kännetecken för en ny klosterrörelse126
Manade av Guds Ande att vid denna tid och på denna plats, som kallas Amerika, samlas i St
John’s Baptist Church i Durham, North Carolina, vill vi bekräfta en rörelse av radikal
nyfödelse grundad i Guds kärlek och under inflytande från den rika tradition av kristna
övningar som sedan länge format lärjungar på Kristi enkla väg. Denna samtida skola för
omvändelse, som vi kallat en ”ny klosterrörelse”, åstadkommer en ekumenik på gräsrotsnivå
och ett profetiskt vittnesbörd inom den nordamerikanska kyrkan som tar sig olika yttre uttryck
men som karakteriseras av följande kännetecken:
1. Omflyttning till imperiets övergivna platser.
2. Delande av ekonomiska tillgångar med andra medlemmar i gemenskapen och med de
behövande ibland oss.
3. Gästfrihet mot främlingen.
4. Sorg över de rasmässiga skiljelinjerna inom kyrkan och inom våra kommuniteter,
kombinerat med en aktiv strävan efter försoning.
5. Ödmjuk underordning under Kristi kropp, kyrkan.
6. Medveten träning på Kristi väg och i kommunitetens regel, enligt den gamla
novistidens riktlinjer.
7. Näring åt det gemensamma livet bland medlemmarna i en medveten gemenskap.
8. Stöd åt singlar som lever i celibat liksom åt monogama gifta par och deras barn.
9. Geografisk närhet till kommunitetsmedlemmar som delar en gemensam levnadsregel.
10. Omsorg om den bit av Guds jord som vi har fått, parallellt med stöd åt våra lokala
ekonomier.
11. Fredsmäkling mitt i våldet och konfliktlösning inom kommuniteterna enligt
riktlinjerna i Matteus 18:15-20.
12. Löfte om ett disciplinerat kontemplativt liv.
Må Gud genom den helige Andes kraft ge oss nåd att urskilja levnadsregler som hjälper oss
ge uttryck åt dessa kännetecken i våra lokala sammanhang som tecken på Kristi rike för Guds
världs skull.
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