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Mångfald i fokus i två stora forskningsprojekt
Hur kan Svenska kyrkan rustas till att möta den kulturella mångfalden?
Är det möjligt att finna och beskriva en folkkyrkoteologi som är meningsfull och relevant i den minoritetssituation som blir allt fler församlingars verklighet?
Från och med 2014 fokuserar två större forskningsprojekt på FBHO-församlingarnas kontext.
Antropologen Kristina Helgesson Kjellin och teologen Andreas Holmberg kommer i varsitt projekt forska kring
teologi och identitetsskapande i ett sammanhang där Svenska kyrkan är i minoritet. Båda utgår från de församlingar som ingår i nätverket FBHO.
Kristina Helgesson Kjellins antropologiska studie; ”Framtiden bor hos oss” är ett tvåårigt heltidsprojekt.
- Vi behöver förstå processer som äger rum inom mångkulturella församlingar. Jag vill studera framväxandet av en
församlings ”pankristna-identitet”, som inte begränsas till nationalitet eller etnicitet. I en mångkulturell församling
pågår en identitetsskapande process och jag tycker det är intressant att belysa hur bibliska teman och rituella uttryck används och tolkas i hanterandet av kulturella skillnader, säger Kristina Helgesson Kjellin.
Kristina kommer vidare fundera kring hur erfarenheter som redan finns inom Svenska kyrkan kring mångfaldsarbete, kan tas tillvara och även vidarebefordras till andra församlingar.
Andreas Holmberg har av Stockholms stift i samarbete med Åbo akademi och Teologiska Högskolan i Stockholm,
erhållit en doktorandtjänst på halvtid under 5 år. ”Folkkyrkoteologi för en kyrka i minoritet” heter hans projekt. I
projektbeskrivningen menar Andreas Holmberg att Svenska kyrkan har särskilt mycket att lära från församlingar
som redan lever och är kyrka i minoritetssituationer:
”I dessa miljöer utmanas Svenska kyrkans självbild på allvar och här skaver det gängse folkkyrkobegreppet på ett
sätt som framtvingar reflektion kring vad och vem kyrkan egentligen är och hur församlingen tar form och lever.
Min tes är att det i Svenska kyrkans minoritets¬församlingar redan växer fram en teologi kring vad, vem och hur
kyrkan är. Denna teologi kommer till uttryck i praxis snarare än i skrift och är ett viktigt bidrag till hela Svenska
kyrkan”
- På sikt är det angeläget och helt avgörande att söka nya, relevanta och bärkraftiga sätt att förstå och tala om
Svenska kyrkan som folkkyrka, menar Andreas Holmberg,
Forskningsresultaten kommer att presenteras i artikel- och bokform samt i samband med olika seminarium och
konferenser.
Kontakta oss gärna för mer information:
- Kristina Helgesson Kjellin, forskare, forskningsenheten, kyrkokansliet, Svenska kyrkan tfn: 018/16 95 00,
epost: kristina.helgesson.kjellin@svenskakyrkan.se
- Andreas Holmberg, stiftsadjunkt, Stockholms stift, tfn: 08/508 940 29,
epost: andreas.holmberg@svenskakyrkan.se
- Christina Byström, samordnare, Nätverket FBHO, tfn: 0707/14 00 14, christina.bystrom@svenskakyrkan.se

Nätverket Framtiden bor hos oss/FBHO, samlar 24 församlingar i interkulturell och -religiös miljö i Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping,
Södertälje och Stockholm. FBHO bildades år 2000 och har sedan dess
arbetat med utbildning, konferenser och opinionsbildning.
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