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1 Inledning 

Kristendomen i Sydkorea har under det senaste århundradet vuxit från att vara en ytterst liten 

minoritet till att bli en ungefär lika stor religion som Buddismen. Än mer intressant är också 

faktumet att den koreanska kristendomen verkar vara än starkare bland koreaner bosatta i 

USA än i Sydkorea. 

I Sverige finns det jämfört med i USA ett relativt litet antal koreaner men samtidigt finns det 

ett jämförelsevis ganska stort antal koreanska församlingar eller delar av församlingar riktade 

till koreaner. 

Sydkoreanska kristna i Sverige är som grupp outforskat från ett akademiskt perspektiv.  

Därför tror jag det kan ligga ett allmänt vetenskapligt intresse i att frambringa en klarare bild 

om denna grupp. Min undersökning kommer att sträva efter att svara på frågor som: vilka är 

de sydkoreanska kristna och vilka församlingar finns det? Detta är frågor som kan hjälpa till 

att skapa en klarare bild över den religiösa mångfald som existerar i dagens Sverige. 

Mitt intresse av koreansk kristendom kommer från att jag också på Stockholms Universitet 

läser koreanska. Det är på så sätt som jag också har kunnat förstå vissa delar av mitt material 

som har varit på koreanska.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en kartläggning av den koreanska kristna minoriteten i 

Stockholm. Till detta hör även att ta reda på vilka kyrkotraditioner som finns, hur många 

medlemmar de har, deras fromhetsliv och deras förhållande till andra koreanska och svenska 

kyrkor.  

Denna kartläggning kommer att hjälpa till att öka förståelsen för den mångfald av 

kristendomsuttryck som finns dels i Sverige men även finns inom den svenskkoreanska 

minoriteten.  

1.2 Frågeställningar 

1 Vilka koreanska kristna församlingar finns det i Stockholmsregionen, hur länge har de 

funnits och vilka kyrkosamfund hör de till? 

2 Vilket förhållande och kontakt har församlingarna till icke koreanska kristna och andra 

koreanska kristna i Sverige? 

3 Finns det likheter och viktiga skillnader mellan de koreanska församlingarna i USA och i 

Sverige? 

4 Vad identifierar församlingarna som sina största möjligheter och problem i framtiden? 
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1.3 Material och metod 

För att först skapa en bild av vilka koreanska församlingar som finns har jag kontaktat först 

och främst de församlingar jag känner till och den Sydkoreanska ambassaden. Jag har även 

frågat när jag var i kontakt med de olika församlingarna om de känner till några andra 

församlingar. 

För att väl kunna svara på mina frågeställningar behövde jag få tillgång till nytt material. Min 

plan var därför att försöka få till intervjuer med företrädare för de olika församlingarna. Under 

intervjuerna var min metod att föra ett samtal med den jag intervjuade snarare än att bocka av 

frågor ur ett formulär. Detta gjorde jag för att inte i lika hög grad begränsas av mina 

förutfattade meningar. Men om det var något speciellt som jag kände att vi inte hade pratat 

om, eller om samtalet behövde byta spår för att komma igång igen ställde jag förberedda 

frågor. Frågorna finns bifogad sist i bilagekapitlet. 

Tidigare forskning om koreanska kristna utifrån Korea består huvudsakligen av artiklar från 

USA. Därför var en viktig del av undersökningen att jämföra och spegla förhållanden, 

uppfattningar och tankar som påminner eller skiljer från varandra mellan de koreanska 

församlingarna i USA och Sverige. Dessutom gjorde jag en jämförelse i hur församlingarna 

svarade i Sverige. 

1.3 Vetenskapsteori 

Baserat på att jag gjorde en empirisk undersökning och utgick från muntliga källor följde jag 

boken Historiska undersökningars föreskrifter på hur man bör arbeta med muntliga källor.1 

Detta inkluderade en medvetenhet i hur jag som intervjuare ställer frågorna, det vill säga att 

undvika ledande frågor och låta den intervjuade tala för sig själv. Dessutom var min intention 

att i den mån jag behövde ställa frågor då ställa frågor inom samma ämnen till alla som jag 

intervjuade. För att i högre grad säkerställa en korrekt tolkning av källorna spelade jag in och 

skrev ner intervjuerna. 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare ingen forskning om koreanska kristna i Sverige. Den tidigare 

forskningen jag baserar min uppsats på består först och främst på liknande forskning utförd i 

USA.  Skälet till att det finns en större mängd forskning om koreanska kristna i USA jämfört 

med EU och Sverige är troligtvis på grund av att den koreanska minoriteten är betydligt större 

i USA än i EU. 
                                                 
1 Florén, Ågren 2006: 76-77 
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Samhällena i USA och Europa är dock skilda, inte minst när det rör frågor om individ och 

religion. Detta är sant både på både en individuell och statlig nivå. Delar av min litteratur 

handlar därför också om skillnader i attityd och policy gentemot invandrare och deras 

religiositet. Fokus på de artiklar som jag har haft tillgång till har inte varit Sverige utan istället 

i högre grad talat om större länder så som Frankrike och Storbritannien. 

1.5 Disposition 

Efter min inledande del följer en bakgrund. I den delen är mitt mål att dra information från 

tidigare forskning som kan användas till att belysa undersökningen. Denna del börjar med att 

kort förklara viktiga händelser i Koreas kristendomshistoria och dess kristna teologiska 

utveckling. Sedan presenterar jag grundläggande fakta om koreaner i Sverige vilket skapar en 

kontext för undersökningen. Därefter tar jag upp material som handlar om invandrare och 

religion. Det här materialet består i hög grad av material som jämför förhållanden mellan 

USA och EU. Detta på grund av att det viktigaste materialet som i högsta grad liknar min 

egen undersökning är just tidigare forskning från USA. Sedan följer forskning om koreanska 

kristna i USA. Vad som karakteriserar dem är också min nästa punkt. Min förhoppning är att 

jag genom detta material kan bygga upp en bild med vilket mitt eget material kan jämföras 

med. I nästa del följer den faktiska undersökningen. Där gör jag en genomgång av de olika 

församlingarna, presenterar grundläggande fakta och belyser mina frågeställningar utifrån 

intervjumaterialet. Därefter presenteras uppsatsens slutsatser och resultat. 

1.6 Källmaterial och källkritik 

Källmaterialet är intervjuutskrifter med företrädare från de olika koreanska församlingarna.  

I hanterandet av källmaterialet har jag försökt att vara konsekvent i hur jag gick tillväga i 

nedskrivningsprocessen. Steinar Kvale diskuterar i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun olika tillvägagångssätt på hur man kan skriva ner intervjuerna. Jag har 

försökt följa den metoden där man så ordagrant som möjligt skriver ner. Men jag har inte 

noterat saker som pauser, ”hm” och ”mm”.2 En orsak till detta är att man i det koreanska 

språket och kulturen förväntas använda många sådana ord för att visa att man lyssnar 

samtidigt som dessa ord inte tillför någon mening.3 

                                                 
2 Kvale 1997: 156-157 
3 Skälet till att jag gjorde på så vis var att jag ville i högsta möjliga mån få de jag intervjuade att känna sig trygga 
i situationen. 
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1.7 Avgränsningar  

Det är endast en intervju per församling. Skälet till detta är huvudsakligen en brist på tid för 

att göra fler intervjuer. Det är också vad som ryms inom ramen för att skriva en C-uppsats.  

På grund av tidsbegränsningarna har jag därför valt att huvudsakligen fokusera på 

församlingarnas företrädare så som pastorer. Dessa personer är dels både representativa för 

sin församling och samtidigt inte. Deras position gör att de har stor kunskap och antagligen 

bäst kan svara på mina frågor men samtidigt har de troligtvis större intresse av att visa upp 

bara bra sidor av sin församling jämfört med vanliga församlingsmedlemmar. 

Min förhoppning är att jag i en senare uppsats kan skriva vidare inom ämnet och då träffa 

flera församlingsmedlemmar. 

1.8 Hypoteser 

Vilka koreanska kristna församlingar finns det i Stockholmsregionen, hur länge har de funnits 

och vilka kyrkosamfund har de till? 

En hypotes är att det finns likheter mellan koreanska kristna i USA och i Sverige i vilka 

samfund de tillhör. Det vill säga presbyterianska och pentekostala i hög utsträckning. 

Ett av de tydligaste fenomenen där är att det religiösa landskapet bland koreanska invandrare 

är att en så stor del av dessa går till protestantiska kyrkor. Min hypotes är även att jag tror att 

protestantiska kristna inte kommer vara en lika stor del av befolkningen här som i USA4 men 

att den fortfarande kommer vara en betydande andel.  

 

Vilket förhållande och kontakt har församlingarna till icke koreanska kristna? 

Min hypotes här är att församlingarna har få icke koreanska kristna som regelbundet kommer 

till deras gudstjänster men att församlingarna mycket väl kan ha god kontakt med icke 

koreanska församlingar och samfund. Det stora hindret för icke koreaner att bli del av 

församlingarna kommer vara språket och etniciteten. 

 

Finns det likheter och viktiga skillnader mellan de koreanska församlingarna i USA och i 

Sverige?  

En viktig likhet tror jag kommer vara kyrkan som social knytpunkt. En annan viktig sak är att 

jämfört med andra Svenska kyrkan och Gemensam Framtid är min hypotes att de koreanska 

församlingarna kommer vara överlag mer konservativt lagda i frågor som gäller privatmoral. 

                                                 
4 Hur religiositet skiljer sig mellan USA och Europa kan man läsa mer om Berger, P. & Grace, D. & Fokas, E 
bok Religious America, Secular Europé?. 
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Med det menar jag att de exempelvis kommer vara mer restriktiva mot samkönade 

förhållanden och föräktenskapliga sexuella relationer. 

 

Vad identifierar församlingarna som sina största möjligheter och problem i framtiden? 

En viktig skillnad mellan USA och Sverige är att det inte är lika stor invandring av koreaner 

till Sverige. Ett stort problem för invandrarkoreanska församlingar tror jag därför kommer 

vara bristen på nya invandrare från Korea. Detta tror jag kan leda till ett delvis stagnerande 

kyrkoliv då utbytet av idéer och människor blir mindre. 
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2 Bakgrund 

För att kunna förklara och förstå varför våra koreanska församlingar finns är det viktigt att vi 

ser på deras kontext. Vi gör detta dels genom att se på kristendomens historia i Korea. Den är 

nära kopplad till landets historia i stort och det är därför viktigt att känna till några av de mest 

viktiga händelserna. Därefter följer en kort genomgång av Minjungteologi. Den anser jag 

behövas dels för att dess teologiska tankar svarar på ett annat sätt på samma frågor som delar 

av Full Gospel Church teologi samt att det är den mest välkända koreanska akademiska 

teologin. Befolkningsstatistiken har jag med för att ge ett perspektiv på hur stort antal 

människor det rör sig om och för att ungefärligt visa hur stor del av dem som går till en 

koreansk kyrka.  

Då den tillgängliga forskningen om koreanska kristna kommer från USA finns också ett 

behov av att göra en framställning av deras situation där då den står som grund till 

undersökningen. För att det är material som används från USA behövs även perspektiv på hur 

invandring skiljer sig mellan EU och USA vilket kan hjälpa till att förklara koreanska kristnas 

olika situation. 

2.1 Koreas kristendomshistoria 

Kristendomen vilket först var enbart katolicismen introducerades till Korea indirekt via Kina. 

Det var intellektuella koreaner bosatta i Kina som själva förde med religionen till Korea. 

Deras intresse av kristendom låg på det intellektuella planet och de drog sig inte för att 

kritisera de katolska doktrinerna. Mängden konvertiter kom först att växa efter att Yi Seung-

hun som låtit sig döpas återvände till Korea.5 Katolicismen kom dock snart att bli förbjuden 

på grund av att den upplevs strida mot konfucianska hierarkier och riter. Detta ledde även till 

förföljelser med dödlig utkomst. 6  Förföljelerna efter 1801 gjorde att katolicismen i stor 

utsträckning kom att försvinna bland den litterära klassen. Istället var det i högre utsträckning 

bland borgare som katolicismen efter förföljelserna kom att spridas.7 

Den västerländska imperialismen i Östasien hade som mål att öppna upp Koreanska hamnar 

för handel kom även att bidra till att katolicismen blev misstänkliggjord i Korea. År 1866 

övertalades kungen av sina rådgivare att genomföra en stor förföljelse. Av de över 20 000 

                                                 
5 Eckert, Lee, Lew, Robinson, Wagner 1990: 170 
6 Eckert, Lee, Lew, Robinson, Wagner 1990: 171 
7 Eckert, Lee, Lew, Robinson, Wagner 1990: 183 
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katoliker som då fanns i landet blev 8 000 dödade. Dessutom kom landet efter detta i än högre 

grad att sluta sig mot omvärlden.8  

Men mot slutet av 1800 kom Koreas isolationism att falla offer på grund av internationella 

påtryckningar från Ryssland. Koreas öppnande ledde oförutsagt till att utrikeshandeln kom att 

domineras av den snabbt industrialiserade Japan. Som en skyddsåtgärd för att inte bli helt 

dominerad internationellt av Japan kom Korea att under 1880 talet först att underteckna 

internationella avtal med USA och sedan flera andra Europeiska länder. Dessa avtal öppnade 

även vägen för protestantiska missionärer. Dessa missionärer kom att spela stor roll i 

utveckling av skolväsendet samt spridandet av nationalism i Korea.9 1880 års avtal bidrog 

även till att förföljelserna mot Katolska kyrkan upphörde.  

Vid det Rysk-japanska krigets slut stod Japan dock ensam kvar utan internationella rivaler 

som Korea tidigare hade kunnat använda som jämvikt. Detta resulterade i att Korea några år 

senare 1909 kom att bli koloniserat av Japan. Efter Japans kolonisation kom den Katolska 

kyrkan åter igen att bli strikt kontrollerad av ockupationsmakten. Under det andra världskriget 

kom även alla utländska missionärer att fängslas eller att bli deporterade.10 

Slutet på andra världskriget innebar också slutet på den Japanska ockupationen. På grund av 

att Sovjet i krigets slutskede förklarade krig mot Japan och tågade in på norra delen av halvön 

samt att USA intog den södra delen ledde senare till att landet kom att bli splittrat i två delar 

till ett norra och södra Korea. Den norra delen kom att domineras av kommunister och den 

andra delen av ett proamerikanskt syd. Koreakriget (1950-53) kom att skapa än större 

svårigheter för de 257 000 katolikerna på halvön. Överallt där de kommunistledda styrkorna 

drog fram förstördes eller konfiskerades kyrkor. Även många präster, religiösa ledare och 

lekmän dödades. Vid slutet av Koreakriget hade i princip alla kyrkobyggnader förstörts och 

alla kyrkoinstitutioner slutat fungera i Nordkorea.11 

I Sydkorea hade Koreakriget inte lika negativ inverkan på de kristna kyrkorna. George Evers 

tilldelar krigets trauma och den följande permanenta delningen mellan Nord och Sydkorea 

som den huvudsakliga orsaken bakom den senare spektakulära kyrkotillväxten under de första 

tio åren efter Koreakriget i Sydkorea. Denna tillväxt skedde huvudsakligen i protestantiska 

kyrkor i Sydkorea men även den Katolska kyrkan upplevde kyrkotillväxt. Det var även under 

den här tiden flera av de stora kyrkor som till exempel Unification Church grundades.12 

                                                 
8 Eckert, Lee, Lew, Robinson, Wagner 1990: 194-195 
9 Eckert, Lee, Lew, Robinson, Wagner 1990: 203-204, 249 
10 Evers 2005: 48-49 
11 Evers 2005: 49-51, 89 
12 Evers 2005: 51-52 
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Under Park Chung-Hees militärdiktatur (1961-79) kom kyrkor att spela olika roller. Motstånd 

mot militärdiktaturen kom framförallt från katolskt håll men även från vissa protestantiska 

kyrkor. De flesta protestanterna stödde dock Parks regim då den försäkrade en stark 

antikommunistisk hållning. Bland motståndarna till militärdiktaturen kom deras gemensamma 

motstånd att skapa grunden till ett mer ekumeniskt klimat över kyrkogränserna.13 

Efter mordet på Park Chung-Hee 1979 följde ännu en militärdiktatur ledd av Chun Doo-Hwan. 

Under Chuns styre som varade till 1987 fortsatte kyrkor att ha en viktig roll i motståndet mot 

regimens brutalitet. Framförallt den Katolska kyrkan kom att ha en fortsatt viktig roll genom 

att vara ett moraliskt motstånd.14  

Efter Chuns styre kom Sydkorea att påbörja en stadig demokratiseringsprocess. Under 90 talet 

kom den Katolska kyrkan att börja verka för återförening mellan Nord och Sydkorea15 samt 

för att koreaner skulle få bättre arbetsvillkor.16 

Förvånande var att man i Nordkorea efter decennier av total repression 1988  

skapade ”Association of Catholics in North Korea” samt att man byggde upp en ny katolsk 

kyrka. Exakta siffror finns inte i Nordkorea men man trodde att det fanns cirka 4 000 katoliker 

och 10 000 protestanter i Nordkorea runt 2002.17 

Vid år 2000-2001 hade mängden kristna (både katoliker och protestanter) ökat i Sydkorea till 

28.8% av hela befolkningen.18 

2.2 Koreansk minjungteologi  

Den mest välkända teologiska utvecklingen i Sydkorea är minjungteologer och deras 

minjungteologi. Även om teologin från slutet av 1980 talet började förlora styrka är dess 

innehåll fortfarande en viktig bakgrundinformation till de koreanska kyrkorna i Sverige.19  

Huvudskälet till minjungteologins fortsatta relevans baseras på att den är byggd på en bred 

koreansk religiös grund.20 Grunden till denna teologi kommer ursprungligen från vad som har 

identifierats som ett allmänkoreanskt behov. Den har sina rötter i den koreanska shamanismen 

och används fortfarande av pingstkyrkor i en annan form som har tydliga likheter med 

minjungteologin.21 

                                                 
13 Evers 2005: 53-57 
14 Evers 2005: 57-58 
15 Evers 2005: 64-65 
16 Evers 2005: 67 
17 Chung, 1996: 237 
18 Evers 2005: 80,82 
19 Evers 2005: 73 
20 Kim 1999: 131 
21 Kim 1999: 137, 127-128 
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Teologins grund finner man i människors ”Han” vilket sammanfattat är frustrationen som 

skapas av människors kroppsliga och psykiska uppsamlade smärta.22 Vad som händer om 

ingenting görs åt den uppsamlade Han är att det skapar ett form av andligt trauma.23 

Minjungteologins uppgift är till skillnad mot den traditionella shamanen inte att skapa ritualer 

vilket löser upp Han utan snarare att bekämpa dess underliggande orsaker i samhället.24 

Sättet som man bekämpar de underliggande orsakerna till Han i samhället sker dels på ett 

personligt fromt plan genom minjungpersonens förhållande med Gud, men det involverar 

även ett aktivt politiskt ställningstagande i vilket man ska motarbeta skadliga 

samhällsföreteelser.25 

Detta är speciellt viktigt då det även finns en kollektivistisk tanke i att folkets Han inte har 

blivit upplöst förrän den totala skadliga strukturen har förändrats.26 

2.3 Koreaner i Sverige 

För att ställa saker och ting i perspektiv är det viktigt att vi skapar en bild av ungefär hur 

många koreaner det finns i Sverige.  Här följer först statistiska centralbyråns siffror från 2011.  

Utländska medborgare efter medborgarskapsland, kön och tid 2011 

Korea, syd-27   

män 359 

kvinnor 528 

 

Utrikes födda efter födelseland, kön och tid 2011 

Korea, syd-28   

män 4 086 

kvinnor 6 413 

 

Sydkoreas ambassad i Sverige räknar dock lite annorlunda i den lilla boken ”스웨덴안내” 

(inuti Sverige) står det att det bor ca 2 500 sydkoreaner i Sverige samt att det finns ca 10 000 

som har blivit adopterade.29 

                                                 
22 Kim 1999: 125-126 
23 Kyung 1990: 42 
24 Kim 1999: 131 
25 Park 1984: 3-4 
26 Douhan 2007: 61 
27 http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?rxid=e814ae90-a907-4acb-a1ed-
3f87ef0a78ad&px_tableid=&productcode=&menu=1 
28 http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?rxid=ae3617b1-f540-490c-8dbf-
ea90e3669357 
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Att det finns ca 10 000 adopterade i Sverige förklarar varför det finns en så pass hög mängd 

utrikes födda från Sydkorea med Svenskt medborgarskap. 

Men det är väldigt stor skillnad mellan 987 koreaner som bor i Sverige som utländska 

medborgare och de 2 500 som det står i ambassadens bok. När jag ringde till ambassaden och 

frågade sa de att det är på grund av att många barn till koreaner med svenskt medborgarskap 

som är födda i Sverige har registrerat sig som koreaner på ambassaden. 

2.4 Invandrare och religion i USA och Europa 

För att skapa perspektiv och bättre kunna tolka materialet om koreanska kristna i USA 

behöver man också studera skillnaderna i religiositet och invandring i Europa jämfört med i 

USA. Den mest grundläggande skillnaden mellan USA och Europa i religiositet är att 

amerikanare överlag är mycket mer religiösa än européer.  

Effekten av detta är att folk som invandrar till USA ibland kan känna en press att bli del av en 

religiös gemenskap för att bli del av ett majoritetssamhälle. Om man jämför det med läget i 

Europa är det tvärt om där det snarare kan finnas en press att inte vara aktivt religiös.30 

Bakgrunden till detta är att kristenheten i Europa sedan 1960 talet har minskat i stor 

utsträckning. Majoriteten av befolkningen i de flesta länderna har sedan dess slutat vara aktivt 

religiöst. Kristenheten har istället i många fall blivit någon form av kulturell identitet. De 

minst religiösa länderna i Europa är området som utgjorde det förra Östtyskland, Tjeckien och 

de Skandinaviska länderna.31  

Annorlunda är också att man i USA tenderar att i högre utsträckning att se på invandrares 

religiositet som en tillgång snarare än som ett integrationshinder. En viktig anledning till detta 

är att många religiöst aktiva invandrare i USA får hjälp av sin församlingsgemenskap i att lära 

sig kunskaper som hjälper dem att integreras. I detta ingår ofta praktisk kunskap om jobb, 

boende och engelskaundervisning.32 

En annan skillnad är dock också vilken religionstillhörighet som invandrarna har när de 

kommer till de olika kontinenterna. i Europa är majoriteten av invandrare muslimer men i 

USA är majoriteten av invandrare kristna vilket.33 

                                                                                                                                                         
29 스웨덴안애 2012: 44 Transkriberas som suewedenanae vilket betyder inuti Sverige.  Boken är 73 sidor och 
utgiven av Sydkoreas ambassad i Sverige. Boken i sig är en kortfattad introduktion om Sverige med saker som 
historia, förhållanden till Sydkorea, praktiska vardagstips på restauranger och sevärdheter samt en kort parlör.  
30 Casanova 2005: 5-6, 13 
31 Casanova 2005: 5-6 
32  Foner, Alba 2008: 362 
33 Casanova 2005: 2-4. 
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Intressant att notera är också att den koreanska minoriteten i USA utmärker sig för sin högra 

andel religiöst aktiva jämfört med andra invandrargrupper.34   

2.5 Koreanska kristna i USA 

De koreanska församlingarna i USA har flera särdrag. Dessa särdrag härstammar från dels en 

självbild som säger att man är en marginaliserad minoritet samt dels från Koreas religiösa och 

kulturella landskap men också från kyrkoutvecklingen i Korea. Ett grundläggande särdrag 

bland invandrarkoreaner i USA som tål att upprepas är deras överlag starka religiösa 

engagemang.  

Församlingstillhörigheten bland dessa bör man också notera. I Korea ligger andelen kristna på 

runt 30 % av befolkningen och bland dessa är runt 20 % protestanter. Men i USA är mellan 

75-80 % av de koreanska invandrarna protestanter.35 

Hur kommer det sig? Chong utvecklar intressanta tankegångar som kan hjälpa till att förklara 

varför protestantiska kyrkor har rönt sådana framgångar.  

1) Känsla av marginalisering 

Det finns en stark känsla av att man blir socialt marginaliserad på grund av ras.36 I ett sådant 

läge menar Kelly Chong i boken What It Means To Be Christian: The Role Of Religion In The 

Construction Of Ethnic Identity And Boundary Among Second-Generation Korean Americans 

att den etniska kyrkan spelar en viktig roll i att skapa identitet och samhörighet vilket även 

reflekteras i den andra generationens invandrarkoreaner. 37 Den starka identiteten och 

samhörigheten inom koreanska församlingar skapar också ofta en känsla av att koreanerna är 

ett utvalt folk vars uppgift är att förbättra resten av USA genom att leva ett moraliskt 

överlägset liv.38 

2) Social och kulturell knytpunkt 

 Den koreanska församlingen tar ofta på sig uppgiften att vara kulturbärare och 

kulturförmedlare. Kyrkan fungerar då som dels förmedlare av traditionell koreansk kultur. 

Dessa traditionella kulturella värden tenderar också att bli förstärkta genom kyrkans 

budskap.39  

Liknande fenomen kan man också hitta bland invandrarkineser i USA. Där tar ofta en 

församling på sig rollen för att lära ut till exempel det kinesiska språket. Huvudskälet till 

                                                 
34 Casanova 2005: 14 
35 Chong 1998: 260 
36 Chong 1998: 268 
37 Chong 1998: 259, 260-261 
38 Chong 1998: 262, 278 
39 Chong 1998: S 259 
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denna aktivitet behöver inte vara själva kunskapsförmedlandet utan kan ofta vara en strategi 

att locka till sig människor som man senare kan konvertera.40  

I Chongs intervjuer återkommer det här temat. Även om hon i sin text påpekade den ofta 

starka religiösa identiteten bland sina intervjuade så var den sociala och kulturella 

interaktionen väldigt viktig orsak för att komma till kyrkan.41 

Kyrkan som kulturförmedlare behöver inte ha den inflyttade koreanen i fokus utan det är 

minst lika viktigt för de inflyttade föräldrarna att församlingarna hjälper till att förmedla 

föräldrarnas kultur i barnuppfostran. För de som Chong intervjuade hjälper det att enbart gå 

till koreanska kyrkor för att bevara deras etniska koreanska kultur i ett främmande land.42 

3) Stöd för nyanlända invandrare 

När en person anländer till ett nytt land hjälper församlingar ofta de nyanlända med hur man 

ska klara sig i det nya landet. Detta gör att nyanlända invandrare får en naturlig kontakt med 

församlingar vilket naturligt också ökar antalet medlemmar. 

Exempel på saker som det är vanligt för församlingar att hjälpa nyanlända med är: 

jobbinformation, boende, företagande, engelska och annan praktisk kunskap. 43 I artikeln 

nämndes även en koreansk församling i New York som även erbjuder en stor mängd övriga 

aktiviteter; koreanskaundervisning, fritids, studievägledning, aktiviteter för äldre och 

äktenskapsrådgivning.44 

Kännetecken hos koreanska församlingar i USA 

Om vi då tittar på den traditionella kulturen som kännetecknar de koreanska församlingarna. 

Denna traditionella kultur menar Chong är genomsyrad av traditionella konfucianska 

värderingar. Genom att koppla samman en kristen världsbild med den av traditionell kultur 

och dess uttryck tenderar dessa skilda världar att bilda i en synergi där båda legitimerar 

varandra. Ett exempel på hur de olika ideologierna kan hitta gemensamma värderingar är i 

sexualmoralsfrågor.45 

I koreanska församlingar tenderar man att fokusera på kulturella uttryck och värderingar så 

som: vördnad för äldre, hierarki mellan könen, starkt fokus på familjen, stark arbetsmoral, 

kritik mot amerikansk individualism och dess liberala sexualitet.46 Kritiken mot amerikansk 

kultur och värderingar skapar ofta en missionerande ideal. Enligt den tanken är koreanska 

                                                 
40 Yang, Ebaugh 2001: 373 
41 Chong 1998: 267 
42 Chong 1998: 267 
43 Foner, Alba 2008: 362 
44 Foner, Alba 2008: 363 
45 Chong 1998: 276 
46 Chong 1998: 269-270, 272 
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kristna bättre än andra kristna och har därför en uppgift att förbättra samhället i stort.47 Hur 

mycket en individ internaliserar dessa olika värderingar varierar men Chong tycker sig se en 

koppling: att om en individ tenderar att vara en mer allvarlig i sin tro så tenderar den också att 

dela flera av dessa traditionella värderingar.48 

Exempel på dessa kännetecken från församlingarna 

Vördnad för äldre: När Chong frågade de hon intervjuade: vad det betyder att vara kristen 

och hur man ska leva som kristen kom det många liknande svar. En gemensam nämnare var 

att många av svaren involverade något om vördnad för de äldre. Intressant är också att flera av 

svaren inte bara talar om att ära sina föräldrar i någon generell mening utan även också att 

man uttryckligen ska lyda sina föräldrar. Detta tar även en hierarkisk roll i församlingarna då 

den yngre generationen tenderar att vara underställd den äldre i beslutsfattning.49 

Sexuell hierarki: I koreanska församlingar råder det en strikt sexuell hierarki där kvinnans 

position generellt är lägre än i andra amerikanska evangeliska församlingar.50 I den hierarkin 

är den manliga pastorn högst upp, kvinnor förbjudna att bli pastorer och äldsta. Uppdelningen 

återkommer även i arbetsfördelningen inom kyrkan där kvinnor tenderar att ta allt ansvar för 

matlagning, städning och utbildning. Männen på andra sidan brukar ha ansvaret för att predika 

samt för församlingens ekonomi.51 

Känslan att vara utvald samt slutenhet: Som nämnt finns det en tendens hos koreanska 

kristna i USA att se sig som bättre och sannare än andra kristna. Det intressanta med den här 

tanken är att även om man uppfattar sig ha ett uppdrag att förbättra det amerikanska samhället 

så tenderar det att ha få praktiska uttryck. Istället ser Chong snarare tecken på att man i 

Chicagoförsamlingen snarare drar sig inåt och inte beter sig särskilt öppet för besökare.52 Ett 

annat uttryck av samma sak syntes även i församlingens budget. Istället för att satsa på 

utåtriktad verksamhet använde kyrkan nästan all budget till intern verksamhet.53 

Problemen kring slutenhet är dock inte unikt för koreanska invandrarkyrkor i USA. Även 

inom en annan kinesisk församling var detta ett problem. Då trots att man medvetet försökte 

nå ut till andra än kineser skapade detta små resultat.54 

Konfliktområden inom kyrkan 

                                                 
47 Chong 1998: 278 
48 Chong 1998: 273 
49 Chong 1998: 271-273 
50 Chong 2008: 372 
51 Chong 1998: 272 
52 Chong 1998: 275 
53 Chong 1998: 280 
54 Yang, Ebaugh 2001: 372 
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Det ska dock inte gå osagt att det finns kritik mot framförallt det auktoritära ledarskapet. 

Sättet som de intervjuade argumenterade för sin kritik hämtar ofta inspiration från bibeln och 

ställer dess ideal i kontrast mot upplevda oförrätter i kyrkans praxis. Kritik som kom fram 

under Chongs intervjuer var mot: 

1) Auktoritärt ledarskap 

2) Slutenheten mot andra än koreaner 

3) Hur kyrkan använder pengar 

4) Att kyrkan formar en enligt en koreansk mall 

5) Könsroller inom kyrkan55 

2.6 De olika koreanska samfunden  

Här följer en kort introduktion över de olika samfunden som är knutna till de tre 

församlingarna jag intervjuade. 

Presbyterian Churches of Korea (PCK)  (대한예수교장로회대한예수교장로회대한예수교장로회대한예수교장로회) 

Samfundet grundades 1912 och är det samfund som även Hapdong delades från.  

I samfundet som har 2 852 125 medlemmar finns det 8 305 kyrkor, 23 632 anställda och 7 

universitet. Samfundet följer den kalvinistiska bekännelsen som finns hos Westminster 

Assembly.56 

Hapdong (합동합동합동합동) 

Fullständiga namnet på samfundet är: The General Assembly of Presbyterian Church in 

Korea(GAPCK). Samfundet grundades 1912, men delades och separerades från The 

Presbyterian Church of Korea (PCK) 1959. 

Inom samfundet som har 3 009 188 medlemmar finns det: 11 512 kyrkor, 30 189 anställda, 

2 042 missionärer och 5 universitet.57 Teologiskt sett är de en Kalvinistisk reformert kyrka 

och följer också Westminster Assemblys bekännelse och katekes.58 

Full Gospel Church (순복음순복음순복음순복음) 

Det gick inte att hitta liknande statistik som i de andra samfunden för Full Gospel Church 

tyvärr. Den som fanns verkade vara från 2005 och hemsidan den fanns på kändes otillförlitlig. 

Vad som stod och som man kanske kan ta med en nypa salt är: 1 270 323 medlemmar, 6 189 

kyrkor, 6 189 anställda, 302 missionärer och 1 teologisk skola.59 

                                                 
55 Exempel på dessa olika former av kritik se Chong 1998: 280-281 
56 http://www.pck.kr/PckInfo/Statistics.asp  
57 http://www.gapck.org/sub_01/sub02_01.asp?menu=menu2  (koreansk länk) 
58 http://www.gapck.org/sub_01/sub01_01.asp?menu=menu1 (koreansk länk) 
59  http://www.missionmagazine.com/main/php/search_print_page.php?idx=365&img=undefined&diaryDate={diaryDate}  
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Framgångsteologi: Inom Full Gospel Church är en väldigt viktig tanke att man blir belönad 

genom sin tro här i livet. Områden som den troende kan bli välsignad är; hälsa, välstånd och 

framgång i livet.60 Att bryta med sitt lidande är en annan lösning på problemet med Han som 

också minjungteologerna brottades med. Men istället för att arbeta för social reform fokuserar 

man istället på att lösa Han genom att t.ex. ha regelbundna nattliga bönemöten på fredagar 

från 10 på kvällen till 4 på morgonen.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
60 Kim 1999: 133 
61 Kim 1999: 136-137 
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3 Koreanska kristna församlingar i Stockholmsområdet 

Under den här rubriken beskrivs dels vilka församlingar som finns men också deras historik, 

struktur och aktiviteter. När man talar om koreanska kristna i Stockholm är det viktigt att ha i 

åtanke att inte alla koreanska kristna går till en koreansk församling.  

Källmaterialet till undersökningen är intervjuer med representanter från de olika 

församlingarna, församlingarnas veckoblad och deras hemsidor. 

I mina två intervjuer med pastorerna från Immanuelskyrkans koreanska församling och 

Koreanska församlingen i Stockholm träffade jag dem och hade en enskild intervju som 

varade i lite mer än en timme. Intervjuerna var på engelska och båda var väldigt hjälpsamma 

dels med deras svar som jag uppfattade som uppriktiga och insiktsfulla. Pastorn i 

Immanuelskyrkans koreanska församling var aningen mer försiktig, då han berättade för mig 

att han först egentligen hade tänkt förbereda en form av översikt över koreanska kristnas 

historia i Sverige men sedan ångrade sig på grund av att saker och ting kan vara känsligt då 

många personer han då skulle skrivit om fortfarande levde. 

Han var även mer fokuserad på intervjun och försökte inte som de andra missionera och bjuda 

in mig till deras kyrkor. På Koreanska församlingen var missionerandet mot mig inte särskilt 

påtryckande utan snarare ett resultat av vad vi hade talat om sedan tidigare. I Full Gospel 

Church var de väldigt ivriga och försökte få mig att säga något datum jag skulle komma dit 

igen på någon av deras gudstjänster. 

Speciellt med intervjun av Full Gospel Church är att det inte var en intervju av en person utan 

snarare av tre. I intervjun fanns ett gift pastorpar samt församlingens kwonsa. Kwonsa är en 

titel som ofta används i koreanska presbyterianska kyrkor men även här i en pingstkyrka. 

Titeln brukar ges till kvinnor som har tjänat församlingen under en lång tid som diakoner.62 

Uppkomsten av den titeln skedde på grund av att man ville belöna kvinnor som varit i trogen 

tjänst till kyrkan samtidigt som äldste positionen oftast är stängd för kvinnor.63  

Intervjun skedde också efter deras söndagsgudstjänst som jag deltog i slutet av. Gudstjänsten 

var då helt på koreanska och delen som jag var med på var en blandning av sång och bön. 

Under bönen så bad alla högt, pastorn bad i ord och resten av församlingen i tungotal. 64 

Själva intervjun skedde efter att de bjudit mig på mat och alla ätit maten som de förberett. 

Hela församlingen (5 personer) var närvarande i samma rum under intervjun och den 

                                                 
62 Lee 2009: 178  
63 Lee 2009: 178, man har även Kwonsa som titel inom samfundet Tonghap trots att man har öppnat äldste för 
kvinnor (178-179) 
64 Församlingens Kwonsa var dock väldigt hjälpsam med att vägleda mig i sångboken och till bibelpassager. 
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kvinnliga pastorn pratade under delar av intervjun med en av församlingsmedlemmarna. Detta 

gjorde det hela ganska kaotiskt men jag tyckte jag ändå fick ut mycket från intervjun då de 

kändes mindre hämmade att tala om vissa saker än till exempel Immanuelskyrkans koreanska 

församlings pastor utan jag uppfattade det som att de svarade uppriktigt på mina frågor. 

3.1 Koreanska församlingar i Stockholm 

Nu följer de koreanska församlingarna som finns i Stockholmsområdet. Av dem har jag 

intervjuat pastorer från Full Gospel Church, Immanuelskyrkan och Koreanska församlingen. 

Bortfallen av församlingar som jag egentligen först ville intervjua (även en Koreansk nunna 

från Katolska kyrkan och medlem från Middumförsamlingen) har skett på grund av att den 

katolska Systern har slutat vid den katolska domkyrkoförsamlingen och är numera på ett 

äldreboende ägt av den Katolska kyrkan. Jag vet dock inte vad hennes position är på 

äldreboendet och har utan framgång försökt nå henne flera gånger. 

Vad det gäller Middumförsamlingen har den församlingen efter flera år ännu inte en pastor. 

Den kvinnan som jag hade kontakt med sa också att ett flertal därför har lämnat församlingen. 

Hennes uppfattning var att det inte fanns ett behov av en intervju på grund av att det inte finns 

en pastor. Hon menade därför att det inte fanns mycket de kunde bidra med. Min uppfattning 

var att jag trots allt gärna skulle försökt få in en intervju men hon var också begränsad av ett 

hektiskt jobbschema.  

Kyrka: Immanuelskyrkans koreanska församling (임마누엘 교회) 

Hemsida: http://korean.immanuel.se/ 

 

Kyrka: Koreanska Församlingen i Stockholm (스톡홀름 한인교회)  

Hemsida:  http://koreanchurch.nu/xe/ 

 

Kyrka: Koreanska Middumförsamlingen (스웨덴 믿음교회) 

Hemsida: http://koreanchurch.se/ 

 

Kyrka: Sweden Full Gospel Originator Church, (순복음 교회) 

Hemsida: http://blog.daum.net/sw-fg 

 

Kyrka: Koreanska Missionen i Sverige (Katolska kyrkan) (천주교 한인공동체) 

Hemsida: http://ch.catholic.or.kr/sweden/ 
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3.2 Immanuelskyrkans koreanska församling 

Immanuelskyrkans koreanska församling är en del av Immanuelskyrkan i Stockholm. 

Immanuelskyrkan i Stockholm var den största kyrkan i Svenska Missionskyrkan. Svenska 

Missionskyrkan är numera del av det nya samfundet Gemensam Framtid (GF). Förutom den 

koreanska delen har Immanuelskyrkan även en stor engelsktalande och svensktalande del i 

Immanuelskyrkan. Kyrkobyggnaden ligger centralt i Stockholm, är ovanligt stor och har 

förutom gudstjänstlokaler även kontor och övriga lokaler.  

Speciellt med Immanuelskyrkans koreanska församling hemsida är att man via 

Immanuelskyrkans svenska hemsida lätt kan hitta till den koreanska församlingen. Deras 

hemsida delar layout med den Svenska delen av Immanuelskyrkan och ser väldigt välgjord ut. 

Hemsidan är lättnavigerad och har mycket användbar information för någon som vill delta i 

församlingens aktiviteter förutsatt att man kan koreanska. Man kan även lätt lyssna till många 

av gudstjänsterna på hemsidan.65 Vissa delar av hemsidan verkar dock inte ha uppdaterats på 

väldigt länge. I en informationsflik om Sverige står Göran Persson fortfarande som Sveriges 

stadsminister.66 

Immanuelskyrkans koreanska församling är medlem av det koreanska samfundet PCK och är 

även medlem i GF.67 När församlingen letar efter pastorer så går församlingen via PCK i 

Korea. Det var även på det sättet som den nuvarande pastorn kom till Sverige.68 Det framgick 

inte tydligt hur sedan valprocessen fortsatte men inom PCK liksom inom Hapdong 

(Koreanska församlingen) är det dock kutym att den lokala församlingen har beslutsrätt i 

vilken pastor de väljer.69 

Medlemmar: Enligt pastorn har kyrkan 159 medlemmar varav det brukar komma 70-80 varje 

söndag.70 Då pastorn själv sa att en av församlingens främsta utmaning inför framtiden är en 

att det är en åldrande församling. Utgår jag ifrån att församlingen överlag är ganska 

ålderstigen. 

Pastorn: Pastorn i Immanuelskyrkans koreanska församling har varit i Sverige sedan 1993.71 

Då hans svenska var begränsad samtalade vi på engelska. Min uppfattning är att han 

identifierar sig själv som att han ligger mitt emellan Sverige och Korea kulturellt, samt att 

församlingen också tenderar att vara så. Att vara mitt emellan kulturellt innebär det att han 

                                                 
65 http://korean.immanuel.se/component/biblestudy/?view=studieslist 
66 http://korean.immanuel.se/sweden/overview 
67 Rosén 2012 (2): 1 
68 Rosén 2012 (2): 3 
69 Lee 2009: 180 
70 Rosén 2012 (2): 1 
71 Rosén 2012 (2): 2 
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och församlingsmedlemmarna konstruerar sin identitet utifrån både svensk och koreansk 

kultur. 

Jag uppfattade honom som aningen ambivalent i sin uppfattning om andra svenska pastorer 

syn på att vara pastor. Dels upplever han att för svenskar är det vara pastor generellt mer som 

ett yrke och för koreaner mer som ett kall. Den ena är dock inte nödvändigtvis bättre än den 

andra sa han dock.72 Själv fick jag dock uppfattningen att han egentligen tycker att en pastors 

yrke är ett kall samtidigt som han efter sin tid i Sverige har kommit till insikt i en persons 

begränsningar. 

Kyrkans historia: Kyrkan grundades när koreaner började samlas och ha bönemöten efter de 

engelska gudstjänsterna i Immanuelkyrkan 1978. Immanuelkyrkan tillät senare 1980 att en 

koreansk pastor skulle komma till Sverige. 73  Detta sätt som den koreanska gruppen i 

Immanuelskyrkan kom att ha samarbete med PCK i Korea är inte unikt utan snarare ett 

karakteristiskt drag av PCK som ofta samarbetar med lokala kyrkor i USA och Europa.74 

Struktur: Förutom en pastor har församlingen även 9 styrelsemedlemmar och ett roterande 

schema för att förbereda kyrkkaffet där nästan alla medlemmar är med. Detta gör att det nästa 

varje söndag är någon ny som lagar kyrkkaffet.75  

Dessa styrelsemedlemmar är både manliga och kvinnliga. Även om jag inte fick reda på 

specifik fördelning talar det för att kyrkan åtminstone på den här nivån är mer öppna för 

kvinnor än de flesta koreanska kyrkorna i USA. Detta är dock bara en liten del av kyrkan och 

en närmare undersökning på plats hur det förhåller sig könsmässigt i kyrkan kan mycket 

möjligt ge andra erfarenheter. 

Kyrkoaktiviteter: Förutom gudstjänst på söndagar klockan 11 har Immanuelskyrkans 

koreanska församling bönemöte på fredagskvällar klockan 19, bibelstudier på onsdagar 

klockan 19, bibelstudie för ungdomar på torsdagskvällar klockan 6 och söndagsskola klockan 

11.76 En gång i månaden träffas församlingen även i cellgrupper i församlingsmedlemmars 

hem. Detta är uppdelat i 6 olika distrikt. 77  Veckoprogrammet från Immanuelskyrkans 

koreanska församling verkar dock vara mer av generell karaktär och har ingen specifik 

information av vad som har hänt den här veckan eller ska hända nästa vecka.  
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76 Immanuelskyrkans koreanska församling - veckoprogram 
77 Rosén 2012 (2): 8 



 22 

3.3 Koreanska Församlingen i Stockholm 

Kyrkan är belägen centralt i Stockholm på Armfeltsgatan 2 där den lånar lokaler i Olaus Petri 

kyrkan från Oscars församling.78 Oscars församling tillhör Svenska Kyrkan och har ca 25 000 

medlemmar.79 Själva kyrkorummet är ganska litet. Men den ljusa gudstjänstlokalens som är 

bred snarare än lång ger en ökad närhet mellan prästen och församlingen. 

Koreanska församlingens hemsida ger ett välgjort och seriöst intryck. Hemsidan innehåller 

väldigt begränsad information på svenska, men det som finns är tillräckligt för att tala om vad 

en förstabesökare skulle behöva för att kunna besöka någon av deras gudstjänster. Vissa delar 

av informationen verkar dock också här behöva uppdateras då det står uppskrivna mål för 

2010 under informationsfliken som är på svenska.80 

Annars har hemsidan mer information än Immanuelskyrkans koreanska hemsida om man kan 

koreanska. Förutom predikotexter finns kyrkans historia, kontakt till pastorn och olika ledare 

och veckoblad med mera. Troligtvis är informationen på svenska i Immanuelskyrkans 

koreanska församling mer sparsam då de även har en svensktalande del i församlingen. 

Koreanska församlingen tillhör dels GF81 men också det koreanska presbyterianska samfundet 

Hapdong (gemenskap). Pastorn var dock tydlig med att markera att Hapdong är deras 

huvudsakliga samfund och att deras kyrka sköter sig själv.82  

Medlemmar: Enligt pastorn har kyrkan under tiden han har varit här (två år) vuxit från cirka 

60 till ungefär 100 medlemmar varav 90 av dem är aktiva.83 Min uppfattning från intervjun 

var att numerär kyrkotillväxt inte var hans huvudsakliga intresse utan det snarare var viktigt 

för honom att lära känna sina församlingsmedlemmar. 

Vad pastorn poängterade som speciellt med församlingen var att medlemmarna är 

högutbildade. I princip alla vuxna har en utbildning som är över kandidatexamen. 84 

Församlingen identifierade han också som en ung församling vilket sätter den i kontrast med 

de andra koreanska församlingarna i Stockholm. Mitt intryck är att det är mycket möjligt att 

Koreanska församlingen har tagit över yngre som kanske tidigare gick i Immanuelskyrkans 

koreanska församling eller i Full Gospel Church. Om det stämmer skulle det tyda på en stor 

rörlighet mellan församlingarna. 

                                                 
78 Rosén 2012 (1): 1 
79 http://www.oscarsforsamling.se/Omoss.aspx 
80 http://koreanchurch.nu/xe/S01 
81 Pastorn i Koreanska församlingen nämnde inget om GF men efter att ha ringt upp GF verkar det som om 
församlingen ändå har valt att vara med i det nya samfundet. Alla referenser till Svenska Missionskyrkan har 
därför ändrats till GF. 
82 Rosén 2012 (1): 1-2 
83 Rosén 2012 (1): 1, 4 
84 Rosén 2012 (1): 4 
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Pastor: Pastorn kom till Sverige för två år sedan. Tidigare har han varit pastor i 7 år i Korea 

och även studerat i USA. Han sökte själv tjänsten i koreanska församlingen.85 

Pastorns huvudsakliga intresse identifierar han själv som kristen utbildning. Detta är för 

honom framförallt är bibelstudier. Det är också kyrklig utbildning som han läste vidare inom i 

USA.86 Jämfört med de andra pastorerna jag träffade var han betydligt yngre och det är 

möjligen en orsak till att fler unga söker sig till den församlingen. 

Struktur: Kyrkan har en styrelse som heter ”Service Committee” vilket består av 7 

medlemmar. Dessa medlemmar har olika ansvarsområden. En är ansvarig för ekonomin, en 

för media, en för utbildning, en för gudstjänster och en för evenemang. Dessutom har de ett 

roterande schema bland nästan alla medlemmar för förberedelserna av kyrkkaffe. Även här 

frågade jag honom om styrelsen enbart är manlig eller om det finns både män och kvinnor. 

Det visade sig att styrelsen även här bestod av båda könen.87 Men inte heller här fanns det 

utrymme i intervjun för att tala mer djupgående om detta och en närmare undersökning av 

könsroller i kyrkan kan mycket möjligt ge andra resultat. 

Kyrkans historia: Kyrkan grundades 1987 och var fram tills 2001 belägen i Kista varpå 

därefter den senare flyttade till sin nuvarande plats i Olaus Petri kyrka. 88  Innan kyrkan 

bildades tillhörde medlemmarna Immanuelskyrkans koreanska församling. Orsaken till 

kyrkans bildning menade pastorn var en konflikt mellan pastorn i Immanuelskyrkans 

koreanska församling och vad som kom att bli koreanska församlingens medlemmar.89 Jag 

tror att orsaken bakom splittringen kan ligga i de olika koreanska samfunden som 

församlingarna nu tillhör. Hapdong och PCK splittrades nämligen i Korea 1959 över 

medlemskap i kyrkornas världsråd (WCC).90 Detta förklarar fortfarande inte specifikt hur 

delningen inträffade men ger en bakgrund till hur spänning kan ha uppstått mellan de olika 

grupperna. Att dela sig från en lokal kyrka och bilda sin egen är också en vanlig företeelse om 

det har uppstått meningsskiljaktigheter bland Hapdongs medlemmar.91 Men trots detta är de i 

alla fall medlemmar i GF. Dessutom behöver de ha kontakt med Svenska Kyrkan genom då 

de använder en svenskkyrklig gudstjänstlokal. Detta illustrerar för mig församlingens 

situation i Sverige, dels påverkas man av sin kyrkas ideal samt att man behöver anpassa sig 

för vad som är möjligt i den lokala situationen.  

                                                 
85 Rosén 2012 (1): 3 
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Kyrkan har innan den nuvarande pastorn haft tre tidigare pastorer från Korea. Dessutom hade 

kyrkan under tre års tid en svensk präst.92 Denna präst är Arne Wikström från Danderyd 

församling, Svenska Kyrkan. Det är svårt att från hemsidan se hur aktiv den personen var att 

hjälpa församlingen men under intervjun sa pastorn att den prästen vid flera tillfällen hade 

predikat i Koreanska församlingen.93 

Kyrkoaktiviteter: För pastorn är undervisning väldigt viktigt och han ville ha flera olika 

bibelstudiegrupper när han kom till Sverige. Det verkar som om han då i början hade problem 

med att skapa intresse för detta bland vuxna, men att han efter 6 månader även lyckades starta 

upp en sådan grupp.94 Senare verkade det som han har startat upp flera bibelstudiegrupper. 

På veckoprogrammet som jag fick står det att de har; söndagsgudstjänst klockan 11 och 

samtidigt barngudstjänst. Förutom det har de bibelstudiegrupp för tonåringar efter 

söndagsgudstjänsten och två andra bibelstudiegrupper på onsdagskvällar klockan 7 och 

tisdagseftermiddagar klockan 2. Från programmet kan man också se tre cellgruppsmöten 

inbokade 22 november, 29 november och 2 december.95 Från mängden specifik information 

över kommande händelser samt annan information i deras veckoblad verkar det vara mer vara 

av karaktären nyhetsblad som faktiskt cirkulerar och ger ny information till församlingens 

medlemmar. 

3.4 Koreanska Middumförsamlingen 

Under mitt korta telefonsamtal med personen från Middumförsamlingen framkom några saker 

värda att nämnas. Dock kunde jag ej tyvärr spela in samtalet då det inte var planerat att ha 

någon intervju. Jag använder mig dock även av information från deras hemsida. Församlingen 

bildades av tidigare medlemmar från Immanuelskyrkans koreanska församling 2006. Ett skäl 

till delningen verkar vara problem med ledarskapet inom Immanuelskyrkans koreanska 

församling. Detta stämmer på ett bra sätt överstämmer bra med ett försök att skapa en mindre 

hierarkisk struktur då en av huvudpunkterna i kyrkan är:  

”Koreanska Middumförsamlingen eftersträvar att alla medlemmar är delaktiga i 

församlingens verksamheter. Alla medlemmar kan delta i alla beslutsfattande 

inom församlingen.”96 
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Från mitt telefonsamtal framkom det att när kyrkan bildades var det ett 20 tal medlemmar. Nu 

är det dock få kvar då församlingen i flera år har försökt hitta en pastor som de gillar.97 

Kyrkan lånar lokaler av Svenska Kyrkan i Gustav Vasas Församling i Sabbatsbergs kyrka och 

är medlem i Svenska Alliansmissionen.98 

Middumförsamlingens hemsida är till skillnad mot alla de andra helt på svenska. Det finns 

dock inga tecken på någon aktivitet eller att den har blivit uppdaterad sen 2007 då den inte 

innehåller några nyheter eller något forum. 

3.5 Sweden Full Gospel Originator Church 

Församlingen hyr gudstjänstlokal i Citykyrkan som ligger i centrala Stockholm. Citykyrkan är 

en fri pingstförsamling med internationell prägel. 

Rummet som Sweden Full Gospel Church Originator Church (Full Gospel Church) använder 

ligger på tredje våningen och används annars som klassrum för Citykyrkans bibelskola. Det 

skulle vara svårt att gissa att rummet användes som gudstjänstlokal för en församling om man 

inte tidigare kände till det. Det enda som tydde på att en koreansk församling använder 

rummet var att det fanns koreanska biblar i en bokhylla. Annars verkar det som om pastorerna 

huvudsakligen tar med sig en del mindre utrustning hemifrån och möblerar om klassrummet 

innan gudstjänsten för att bland annat skapa ett altare. 

Full Gospel Church hemsida är en blogg och den är betydligt mer svårnavigerad än de andra 

hemsidorna. Det finns i princip ingen information på svenska eller engelska. Dessutom ger 

sidans olika flikar under huvudbannern ganska lite information. Det mesta av hemsidan 

bygger på att man ska följa deras nyheter/bloggliknande inlägg som lagras ovanpå varandra 

på vänstra delen av sidan. Jag kunde inte heller hitta någon tydlig beskrivning hur man kan 

hitta till kyrkan och vilka tider de har gudstjänst på hemsidan.99 

Medlemmar: Enligt pastorerna finns det ca 20-30 medlemmar. Det var dock bara 5 personer i 

gudstjänsten när jag besökte församlingen. Flera av medlemmarna bor dock i andra städer och 

sägs komma någon gång i månaden.100 För mig är det omöjligt att se om det stämmer och det 

är möjligt att pastorerna överdrev den siffran. Samtidigt var de dock väldigt ärliga i att säga 

att kyrkan inte har någon barn eller ungdomsverksam då de inte har några barn eller 

ungdomar i församlingen. 
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Pastorerna: Pastorerna kunde varken engelska eller svenska utan vad de sa översattes av 

kwonsan. Det nuvarande pastorparet kom till Sverige 94 och det var då som också pastorns 

fru blev vigd till pastor. Tidigare hade hon varit förstesekreterare till Yonggi Cho.101 De var 

också noga på att poängtera att de upplevde att det var Gud som ville att de skulle åka till 

Sverige trots att det var emot Yonggi Cho’s vilja.102 

För pastorerna är stor skillnad att jobba i Sverige och Korea. Enligt de båda är det svårare att 

missionera här i Sverige. Pastorerna har dock lite olika åsikter om varför det är svårt. Den 

manlige pastorn sa att hela Europas samhälle tillhör de onda makterna vilket försvårar 

missionen. Men den kvinnliga pastorn sa att det är på grund av Sverige har ett väl utbyggt 

välfärdssystem vilket hindrar människor att be Gud om hjälp.103 Som exempel på de onda 

makternas spel i Sverige sa den manlige pastorn att man i Sverige har tillåtit homosexuella 

äktenskap, Pridefestivalen och att medier uppmuntrar tatueringar.104 

Struktur: I samband med att kyrkan tappade sina flesta medlemmar kom församlingens 

funktioner också att minska. Pastorerna och alla medlemmarna som var där under mitt besök 

var pensionerade, så det rör sig om gamla församlingsmedlemmar. På grund av att pastorerna 

är pensionerade får de därför inte heller någon lön och församlingen är helt självförsörjande. 

105  Som jag uppfattade församlingen styrdes den av pastorparet tillsammans med 

församlingens kwonsa. Det är dock en väldigt liten församling och det märktes verkligen att 

alla kände varandra intimt. 

Kyrkans historia: Kyrkan har funnits i Sverige i ca 30 år och var enligt pastorerna den första 

koreanska församlingen som hade egen pastor i Sverige. Vid den tiden hade församlingen fler 

medlemmar än idag men många av medlemmarna kom att gå till Immanuelskyrkan när den 

fick en egen pastor.106 

Vid tiden som de nuvarande pastorerna kom till Sverige (1994) hade den tidigare pastorn 

lämnat på grund av konflikt med medlemmarna.107 Då fanns det dock fortfarande mycket fler 

medlemmar än vad de har nu och ungdomsverksamhet. Det är lite osäkert hur medlemsantalet 

senare kom att minska då de inte var så villiga att tala om varför, förutom att de under de 

senaste åren har tappat många fler medlemmar. 
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Kyrkoaktiviteter: Gudstjänster sker på onsdagar klockan 19, och söndagar klockan 12. På 

fredagar klockan 19 och söndagar klockan 15 har de bönemöten. Dessutom står det i deras 

veckoprogram att de har söndagsskola klockan 12.108 Detta får mig att tvivla på att deras 

veckoblad är aktuellt då de under intervjun sa att de inte har några barn som går till deras 

kyrka just nu. Dessutom när jag var där under på söndagen höll de inget bönemöte klockan 15. 

Deras ambition trots att pastorerna är pensionerande är annars imponerande då de i alla fall på 

pappret har ett mer späckat schema än de andra två kyrkorna. 

Under intervjun sa de att de tidigare den första söndagen i varje månad efter gudstjänsten 

brukade åka till ett så kallat böneberg för att be. I det här fallet var det en villa i Åkersberga de 

åkte till. Böneberget användes även som ett ställe att ha intensivläger för ungdomar dit de 

kunde åka och bo en månad. Deras församling har även förut under 8 år tagit emot ungdomar 

från Korea på vintern som har varit ute och sjungit på gatorna.109 Just nu har församlingen 

inga ungdomar och har därför inte heller några ungdomsaktiviteter. Tidigare hade de även en 

ungdomskör på 15 personer.110  
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4 Förhållanden och kontakt med andra kristna 

4.1 Immanuelskyrkans koreanska församling 

Pastorn i Immanuelskyrkans koreanska församling sa sig vara stolt över att vara i en 

församling som samlar koreaner från många olika samfund i en kyrka. Detta tycker han 

fungerar bra och han tycker att det inte har varit större problem.111 Det verkar dock inte alltid 

varit så smärtfritt då både Koreanska församlingen och Middumkyrkan är grupper som jag 

förstår det som har brutit sig ur Immanuelskyrkans koreanska församling. 

Möten med andra svenska församlingar 

Församlingen delar lokaler med Immanuelskyrkan. Den är också medlem i GF. Därför har 

församlingen naturligt kontakt med dels övriga delen av Immanuelskyrkan och med GF även 

om församlingen i hög grad agerar självständigt. 112  Men framförallt på grund av 

språksvårigheter brukar den inte vara speciellt aktiv och tenderar inte att delta i 

samfundsmöten. 113  Det verkade dock som om det ibland inträffar sådana möten i 

Immanuelskyrkan och att pastorn då i alla fall brukade besöka dessa. För mig är det ganska 

förvånande att Immanuelskyrkans koreanska församlings pastor och Full Gospel Church 

pastorer inte talar mer svenska än vad de gjorde då de varit i Sverige i 20 år. För mig tyder det 

antingen på att de inte planerade att stanna i Sverige så pass länge eller att de är väldigt 

fokuserade enbart på den koreanska befolkningen. 

Möten med andra koreanska församlingar 

Precis i början efter att pastorn hade kommit till Sverige (1995-1996) anordnade han en 

ekumenisk gudstjänst mellan de koreanska församlingarna. Dessa ägde rum i samband med 

Sydkoreas nationaldag men inträffade dock bara 1-2 gånger.114 Det är inte helt klart varför 

dessa möten slutade men det verkade inte finnas en vilja för ett fortsatt samarbete. 

Nationaldagen kunde annars ha haft en enande kraft för ekumenik mellan de olika 

församlingarna då kristendom och nationalism ofta har varit nära varandra i Korea. Under 

Japans kolonisation var det till exempel ofta kristna grupper som agerade för nationalistiskt 

motstånd.115 
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4.2 Koreanska Församlingen i Stockholm 

Kyrkan har på grund av sitt medlemskap i GF regelbundna möten varje år med representanter 

från GF.116 Min uppfattning från samtalet var att dessa möten huvudsakligen skedde för att 

hålla uppe kontakten och inte för att fördjupa något samarbete mellan församlingarna. 

Även om de ibland också träffas inofficiellt i sociala sammanhang med personer från till 

exempel Immanuelskyrkans koreanska församling har de inga officiella möten med trots att 

de tillhör samma svenska samfund. Orsaken till detta kan vara bitterheten som pastorn tycker 

att sina församlingsmedlemmar fortfarande känner gentemot Immanuelskyrkans koreanska 

församling.117 

Kontakten med Svenska Kyrkan och prästen Arne Wikström från Danderyds församling är 

svårare att se hur regelbunden och tät den är från min intervju. Han nämnde dock att han hade 

åkt och träffat prästen för tre månader sedan i Danderyds församling samt att pastorn och 

församlingen tycker bra om honom.118  När pastorn kom från Korea för två år sedan träffade 

han även Full Gospel Churchs pastor. Han anser det dock inte behövas fler möten efter denna 

enda gång.119 

Uppfattningen som jag får är att församlingen i grund och botten inte tycker det finnas ett 

behov av nära samarbete med andra kyrkor utan man är nöjda med att sköta sig själva. 

4.3 Full Gospel Originator Church 

Församlingen delar lokaler med Citykyrkan i Stockholm och har därför nära kontakt med den 

församlingen. De identifierar sig med och tycker sig likna pingstvänner generellt.120  

Möten med andra församlingar 

Grundaren av kyrkan i Korea heter Yonggi Cho och han har vid två tillfällen besökt Sverige. 

Vid dessa tillfällen hade församlingen mycket kontakt med flera samfund. Den ena av dessa 

gånger predikade Yonggi Cho i Uppsala på Livets Ord. Denna kontakt med andra 

församlingar kom dock att ta slut när församlingen krympte.121 En intressant notis är att pastor 

Yonggi Cho kommer att göra ett tredje besök i Sverige och ett andra besök till Livets Ord 

2013.122 
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Det framkom inte tydligt om någon av dessa församlingar aktivt avbröt kontakten eller om 

den omedvetet försvann när också medlemmarna försvann. Men det är förståligt från min sida 

att andra församlingar kanske inte är likna att benägna att samarbeta med en åldrad 

krympande församling som de är med en kanske växande ung församling. 

Skillnader till andra koreanska kristna i Sverige 

Till skillnad från de andra koreanska församlingarna jag träffade sa Full Gospel Church vad 

de tyckte skiljde sig åt i deras församling jämfört med andra koreanska församlingar i 

Stockholm. 

1) Alkohol: Församlingens medlemmar uppmanas starkt att inte dricka alkohol. Pastorerna 

identifierade deras restriktiva syn på alkohol som en av orsakerna till att många har lämnat 

församlingen.123 

2) Legalism: För att en person ska kunna bli hjälpt av Gud förväntas man leva strikt enligt 

Guds ord menade pastorerna.124 

3) Tungotal: Inom Full Gospel Church lägger man stark fokus på den Heliga Anden och 

tungotalande är ett viktigt uttryck för detta. Detta är inget de andra kyrkorna tog upp i 

samtalen samt att man i Full Gospel Church sa sig tro att det sker på ett lugnare sätt i de andra 

kyrkorna.125 Under den korta delen av gudstjänsten jag var med i Full Gospel Church verkade 

deras beskrivning stämma överens med vad jag såg då alla verkade be högt och ivrigt. 

4.4 Gemensamt mellan kyrkorna 

Det är viktigt att förstå rollen som den Koreanska skolan har för koreaner och även för 

koreanska kyrkor i Stockholm. Enligt min uppfattning har den en samlande och 

kulturbevarande funktion som sträcker sig över kyrkogränserna. Förutom språkundervisning 

ger skolan undervisning i koreansk kultur och samhälle.126 Detta är utbildning som ofta i USA 

sköts av enskilda församlingar. Att Koreanska skolan får pengar dels av Immanuelskyrkans 

koreanska församling 127  och Koreanska församlingens 128  antyder för mig dess enande 

funktion och vikt för svenskkoreaner i Stockholm. 
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5 Likheter och skillnader mellan koreanska kristna i USA och i 

Sverige 

5.1 Immanuelskyrkans koreanska församling 

Till skillnad från i USA så finns det mycket färre koreaner i Sverige. Dessutom sa pastorn att 

det är den större svårigheten för koreaner att komma hit som resulterar i mindre 

genomströmning av människor.129 

En annan viktig skillnad mellan koreaner i Sverige jämfört med USA som pastorn 

poängterade är att kunskapen i koreanska generellt sett är högre i Sverige bland andra 

generationen koreaner än i USA.130 I USA blir resultatet ofta hos de koreanska kyrkorna att de 

har två olika gudstjänster där den ena är på koreanska och den andra på engelska.131  

 Liksom i USA i Chongs församlingar identifierade pastorn i Immanuelskyrkans koreanska 

församling att det finns ett socialt tryck att delta i kyrkans verksamhet. Korea, sa han, är 

överlag mer familjecentrerat än Sverige som han tycker är mer individualistiskt. Därför har 

föräldrarna till andra generationen koreaner ofta större inflytande och möjlighet att få med sig 

barnen till den koreanska kyrkan.132 Samtidigt poängterade han dock, vilket skiljer sig från 

USA, att andra generationen koreaner inte tenderar att stanna i kyrkan i högre utsträckning än 

motsvarande svenskar.133 Detta skapar en aningen förvirrande bild vilket kanske också är 

fallet, framförallt om man tänker på att hans församling är åldrande. Ett möjligt sätt att få 

dessa påståenden att stämma överens med varandra är att tänka sig är att föräldrar kanske 

oftare tar med sig sina barn. Men när barnen växer upp försvinner det kulturella inflytandet 

som kanske finns i de koreanska församlingarna i USA. Detta resulterar i sin tur att de som 

vill stannar kvar och medan en stor del lämnar församlingen eller blir inaktiva. 

I USA tenderar kyrkan att ha en viktig roll som förmedlare av koreansk kultur och språk, i 

Sverige fungerar det lite annorlunda. I Sverige sköter Koreanska skolan nästan uteslutande 

denna form av utlärning. När pastorn först kom till Sverige ville han hålla 

koreanskaundervisning i kyrkan men han ångrade sig senare på grund av att han inte ville 

framstå som om han utmanade den Koreanska skolan. Istället stödjer församlingen Koreanska 

skolan med små summor pengar.134 
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Likt USA finns det också en svårighet att behålla och nå ut till ickekoreaner i församlingen. 

Även om församlingen har översatt gudstjänsten i snart 18 år är det väldigt få ickekoreaner 

som deltar. De få icke-koreanska deltagarna som finns just nu tenderar att vara från svensk-

koreanska äktenskap.135  

Församlingens struktur är även annorlunda än vad det tenderar att vara i USA. I USA 

använder man sig ofta av äldste, en position som då oftast är reserverad för män. PCK har i 

Korea ett liknande system men på grund av att GF inte har några äldste har de styrelse istället. 

Viktigt att notera är att det inte bara är män som sitter på dessa styrelseposter samt att det 

roterande fikaschemat involverar nästan hela församlingen.136 

5.2 Koreanska Församlingen i Stockholm 

Då pastorn nyligen även hade arbetat i Korea frågade jag även om skillnader och likheter i 

kyrkor mellan Sverige och Korea. Först och främst sa han att det är en väldigt stor skillnad i 

storlek. Till exempel hade den sista kyrkan han jobbade i Korea 100 000 medlemmar. I 

jämförelse är hans församling i Sverige väldigt liten och arbetar utifrån helt annorlunda 

förutsättningar. Detta är viktigt framförallt när det gäller församlingens finansiella situation. I 

början när han jobbade i Sverige blev han frustrerad av församlingens brist på pengar då 

pastorn kände att han inte kunde göra någonting.137 

Pastorn studerade i 1.5 år i USA i Dallas. Han sa att i Texas finns det cirka 100 stycken 

koreanska församlingar. Detta är mycket fler än i Sverige men ett kännetecken hos dem tyckte 

han var att de ofta drabbades av konflikter.138 När han studerade gick han även och hjälpte till 

som ”assistant pastor” i en sådan koreansk församling i. Hans roll var där utbildning. Även 

hans församling hade mycket konflikter vid den tiden. Pastorn menade att orsaken till dessa 

konflikter ligger i bristen på utbildning i församlingen.139 

Chong talade också om olika konfliktområden i kyrkan, jag fick dock inte reda på om 

konflikten i den kyrkan var liksom något av konfliktområdena som Chong beskrev. Men det 

som är klart är att det generellt inte finns någon brist på konfliktområden. En skillnad som 

pastorerna förut talade om är den mindre genomströmningen av koreaner i Sverige jämfört 

med i USA. En mindre genomströmning tror jag också möjligtvis kan resultera i en mindre 
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mängd konflikt. Detta eftersom kulturkrocken mellan personer som bott länge och 

nyinflyttade kan vara svagare då det finns färre nyinflyttade. 

Om man jämför koreanska kristna i Sverige, USA och Korea tyckte pastorn att USA och 

Korea var mer lika varandra än Sverige och USA eller Sverige och Korea. Sättet som Svenska 

koreanska kristna skiljer sig på menade han är att de är mer individualistiska på ett sätt som 

han uppfattade att koreanska kristna i USA inte var. Svenskkoreaners starkare individualism 

tycker pastorn gör hans arbete svårare. Då han sa att det är svårare för honom att se vad 

församlingsmedlemmarna tänker och känner. Trots att han nu har varit med församlingen i två 

år tycker han att det bara är få personer som har öppnat upp sig.140 En orsak till att det är svårt 

för församlingsmedlemmarna att öppna upp sig helt kan vara att de inte håller med pastorn i 

allt han predikar. Detta misstänker jag eftersom en annan kulturell sak som han sa skiljer sig 

är församlingsmedlemmarnas syn på homosexualitet och sexuella relationer bland ungdomar. 

Även när han predikar och säger att sådana är emot vad han tycker att bibeln säger, då är det 

bara en del av hans församling som han tycker accepterar vad han säger.141 

Andra generationen koreaner skiljer sig också i språkkunskaper mellan Sverige och USA. I 

USA är det pastorns erfarenhet att barnen endast talar engelska. I Sverige talar dock alla barn 

förutom de från svensk-koreanska äktenskap koreanska i kyrkan.142  

En viktig skillnad ligger också i församlingens styrning. I USA är det vanligaste att 

styrelsemedlemmar endast är män, medan i koreanska församlingen består den både av män 

och kvinnor.143 

Det finns även likheter mellan koreanska församlingens verksamhet och koreanska kyrkor i 

USA. Församlingen hjälper nyanlända koreaner i Sverige att göra sig hemmastadda. Det 

församlingen hjälper till med är mindre saker som hur man kan få visum och var man kan få 

tag på koreansk mat.144 Det finns ingen officiell tid för sådan introduktion utan sådana ämnen 

dyker upp under kyrkkaffet.145 

En annan likhet med koreanska kyrkor i USA vilket även skiljer sig från de andra koreanska 

kyrkorna i Sverige jag talat med är andra generationens kyrkodeltagande. Pastorn tycker 

nämligen att många ur andra generationen kommer till kyrkan. Förklaringar till detta menade 

                                                 
140 Rosén 2012 (1): 6 
141 Rosén 2012 (1): 6 
142 Rosén 2012 (1): 8 
143 Rosén 2012 (1): 9 
144 Rosén 2012 (1): 7 
145 Rosén 2012 (1): 8 



 34 

han kan dels vara att den generella åldern på församlingsmedlemmarna inte är särskilt hög 

samt att han är yngre än de andra pastorerna.146 

Liksom i den kinesiska församlingen i USA och övriga koreanska församlingar i Sverige är 

det inte många ickekoreaner som kommer till församlingen. Just nu sa pastorn att de har 6 

svenska medlemmar och alla dessa kommer från svensk-koreanska äktenskap.147 Detta är 

dock trots sitt ringa antal fler än vad de har i den större Immanuelskyrkans koreanska 

församling.  

5.3 Full Gospel Originator Church 

Utvaldhet: Likt beskrivna kyrkor i USA finns det ett starkt kall hos pastorerna för mission 

och förändring av samhället i Sverige och de identifierade det som anledningen till varför de 

är i Sverige. Sättet som de har haft kontakt med ickekoreaner har varit genom 

svenskkoreanska äktenskap och folk från Citykyrkan som har kommit för att ta emot 

förböner.148  

Även i frågor om sexualmoral var Full Gospel Church väldigt konservativa och när den 

manliga pastorn talade om saker som han inte gillade i Europa nämnde han homosexualitet, 

samkönade äktenskap i kyrkor och tatueringar. 

En annorlunda jämfört med koreanska kyrkor i USA med Full Gospel Church i Sverige är att 

de där även har en kvinnlig pastor. Men det kanske mest annorlunda jämfört med den typiska 

koreanska kyrkan i USA är kyrkans stora tapp av medlemmar och totala brist på barn och 

ungdomar. 
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6 Framtida och nutida möjligheter och problem 

Församlingarnas starka sida är att man framförallt erbjuder församlingsmedlemmarna en 

gudstjänstmiljö i vilket församlingsmedlemmarna delar språket och kulturen. 

6.1 Immanuelskyrkans koreanska församling 

Något som ibland kan göra det svårare för pastorn att veta hur han ska agera är på grund av att 

församlingen har blivit påverkad och tagit del av den svenska kulturen. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara ett problem149 i sig men kan försvåra situationen.150 

Möjligheter: Församlingens starka sida är framförallt att den erbjuder koreaner en kyrkomiljö 

med samma språk och kultur som de är vana med. Då han menar att även om man förstår ett 

språk väldigt bra kan det fortfarande kännas bättre att höra sitt modersmål.151 

Värt att notera är även att församlingen stödjer 10 studenter i Burma som studerar på 

teologiskt seminarium. Detta har församlingen gjort i 7 år.152 

Problem: Det viktigaste problemet i Immanuelskyrkans koreanska församling är att 

församlingen är ålderstigen. Inom 10-15 år kommer de flesta ur den första generationen vara 

försvunna samt att den andra generationen inte är lika stabila i sina förhållanden till kyrkan.153 

6.2 Koreanska Församlingen i Stockholm 

Pastorn beskrev som ett exempel en kvinna som kom till Koreanska Församlingen trots att 

hennes svenske man gick till en annan kyrka. Pastorn tolkar det som att även om personer 

förstår språket finns det en skillnad mellan att bara förstå och att förstå och känna. Han tror att 

när koreaner kommer till en koreansk kyrka känner de mer än om de går till en svensktalande 

kyrka.154 

Det som jag ser som Koreanska Församlingens absolut största styrka är att den jämfört med 

de andra församlingarna jag intervjuade verkar ha en starkare ungdomsverksamhet. 

Möjligheter: Ibland har det kommit mongoler varav vissa har varit papperslösa invandrare 

till församlingen som har frågat församlingsmedlemmarna om de har kunnat få något jobb. 

Församlingen har dock inte kunnat hjälpa dem med det på grund av att huvuddelen av deras 

församlingsmedlemmar jobbar för svenska företag.155 Dessa mongoler tror pastorn kommer 
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till församlingen för att de ser ut liksom koreaner och för att många av dem har jobbat med 

koreaner. Församlingen har som mål att hjälpa dessa mongoler med pengar t.ex. genom att 

låta pengarna från deras kyrkobazaar gå dit.156 

Församlingen stöder även 3 missionärer varav en är i Sverige, Göteborg som står under Youth 

With a Mission (YWAM).157 

Från min intervju framkom det inga tydliga problemområden inom kyrkan och jag har därför 

inte skrivit någon sådan rubrik. 

6.3 Full Gospel Originator Church 

Problem: Under min intervju kändes det inte som om de hade givit upp hoppet trots att 

församlingen förlorat nästan alla medlemmar. De sa dock inte att de heller har tänkt förändra 

sig eller göra något nytt för att församlingen åter igen skulle kunna växa.  

Det överhängande problemet tror jag därför kommer att fortsätta vara en krympande och 

åldrande församling. 

Det som talar för församlingens fortsatta överlevnad är att de verkar ha en dedikerad kärna 

och församlingen inte behöver mycket pengar för att fortsätta då pastorerna har gått i pension 

och inte har någon lön. 

Från min intervju framkom det inga tydliga möjligheter inom kyrkan och jag har därför inte 

skrivit någon sådan rubrik. 
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7 Slutsatser 

Även om man skulle behöva göra en mer djupgående undersökning för att säkrare komma 

fram till definitiva skillnader och likheter mellan invandrarkoreanska kristna och kyrkor i 

Sverige och USA tycker jag ändå att undersökningen visar tecken på dels likheter och 

skillnader. 

Om vi först ser på kyrkorna från ett större perspektiv verkar ett flertal av dem kämpa för att 

överleva i det långa loppet. En möjlighet och tolkning av vad som håller på att hända är att de 

koreanska kyrkorna nu befinner sig i en omstruktureringsfas där vi just nu har en 

överetablering av kyrkor och att vi i framtiden åter igen kommer att ha ett färre antal 

koreanska församlingar. Om vi ser historiskt är detta dock tvärt om vad som har skett hittills 

och utvecklingen snarare har varit mot fler och fler delningar. Bristen på ekumenisk kontakt 

mellan församlingarna talar inte heller för att församlingarna i framtiden tänker samarbeta i 

högre grad. Istället verkar kyrkorna överlag ha mer kontakt med andra svenska församlingar 

och det kanske är troligare att till exempel Full Gospel Church assimileras av Citykyrkan än 

att medlemmarna går med i någon annan koreansk församling. 

Som det ser ut nu verkar Stockholms Koreanska församling vara den enda koreanska 

församlingen jag har intervjuat som är långsiktigt välmående. Man skulle kunna argumentera 

för att Immanuelskyrkans koreanska församling också är det. Dock verkar dess framtida 

problem indikera att det inte är troligt att församlingen kommer att fortsätta ha verksamhet i 

sin nuvarande skala. Men till denna förutsägelse måste jag utfärda ett varningstecken. Om det 

också är något vi har kunnat se från historien av koreanska församlingar i Stockholm är det att 

det kan ske snabba förändringar. Förändringar som vi har sett är dels att Full Gospel Church 

vid åtminstone två perioder har tappat många medlemmar och tvingats reducera sin 

verksamhet. Dessutom har Immanuelskyrkans Koreanska församling också vid två tillfällen 

tappat många medlemmar då Stockholms Koreanska församling och Middumförsamlingen 

har bildats från dess medlemmar. Därför tror jag också det är mycket möjligt att ett framtida 

pastorsbyte i någon av församlingarna radikalt skulle kunna ändra situationen. En annan 

möjlig orsak till förändring är framtida konflikt i någon av kyrkorna. 

Om man sedan tittar på församlingarnas kännetecken tycker jag det är tydligt att den 

koreanska kristenheten i Stockholm överlag är ett eget fenomen och inte är en kopia av vad 

som förekommer i USA. Men då kyrkorna i båda länder härstammar från samma land och 

kultur finns det självklart också likheter. Men kulturen skiljer sig också mellan Sverige och 

USA vilket har lett fram till andra skillnader. Här fokuserar jag på likheter och skillnader som 
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jag tycker mig har känt igen i flera av kyrkorna. Församlingarnas karaktär var dock ganska 

olika så det är vissa av församlingarna som har liknelser med generella företeelser i USA som 

jag inte tar med här. 

Likheter tycker jag är att kyrkorna som jag har undersökt verkar vara mer restriktiva i sin syn 

på homosexualitet och sexualitet än vad min uppfattning är att andra kyrkor i Sverige är 

överlag.  

En annan övergripande likhet som stämmer överens med både koreanska och kinesiska 

församlingar i USA är svårigheten hos församlingarna att behålla och få nya icke koreanska 

medlemmar. Även Immanuelskyrkans koreanska församling som har översatt gudstjänsten i 

18 år till svenska har bara någon icke korean som går till sin församling. Något fler verkar gå 

till Stockholms Koreanska församling. Men de som stannar verkar huvudsakligen vara från 

svenskkoreanska äktenskap där huvudsakligen frun är koreanska. 

När man ser till skillnader finns det framförallt två viktiga skillnader i kyrkan. Den ena är att 

församlingarna inte verkar ha en speciellt viktig roll som kultur och språkförmedlare i annat 

än att det talas koreanska och äts koreansk mat i församlingarna. Rollen som språk och 

kulturförmedlare har istället tagits av Koreanska Skolan som jag uppfattar fungerar som ett 

enande kitt för hela den koreanska befolkningen över församlingsgränserna. Detta gör att 

jämfört med kyrkorna i USA har kyrkorna i Sverige en mindre social roll vilket också kanske 

kan bidra till att förklara varför färre ur den andra generationen koreaner går till kyrkan här än 

i USA. 

Den andra överraskningen är att koreanska kyrkor i Sverige verkar vara mer jämställda mellan 

könen än motsvarande kyrkor i USA. I de församlingarna som jag talade hade båda 

församlingarna med styrelse både män och kvinnor i styrelsen. Dessutom var förberedelserna 

av kyrkkaffet inte något som exklusivt verkade hamna på en grupp kvinnor utan roterade i 

hela församlingen. Värt att notera är även att fanns det en kvinnlig pastor i Full Gospel 

Church. 

Låt oss nu ta en titt på hypoteserna och om resultaten stämmer överens med förväntningarna. 

Den första hypotesen var att församlingstillhörigheterna i hög grad skulle likna koreansk 

församlingstillhörighet i USA. Enligt undersökningen stämmer det här delvis. Vad som talar 

för hypotesen är att båda de största koreanska församlingarna i Stockholm tillhör ett koreanskt 

presbyterianskt samfund. Det intressanta som också delvis talar emot hypotesen är att dessa 

församlingar också tillhör samma svenska samfund GF. 

Min andra hypotes var att koreanska protestanter skulle vara en betydande del av den 

koreanska befolkningen i Sverige men inte lika stort procentuellt som bland den koreanska 
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befolkningen i USA. Baserat på min undersökning finns det cirka 300 koreanska protestanter i 

koreanska kyrkor i Stockholm. Baserat på hur man räknar är detta från SCBs statistik 30 % av 

den koreanska befolkningen vilket ungefär motsvarar andelen kristna i Korea (protestanter 

och katoliker). Om man istället räknar på koreanska ambassadens statistik motsvarar detta 

8.3% av 2500. Min uppfattning är att antalet protestanter antagligen ligger någonstans 

emellan dessa två siffror då inte alla koreanska protestantiska kristna går till koreanska kyrkor 

och att alla koreanska protestantiska kristna inte bor i Stockholm. Dessutom är många av 

församlingsmedlemmarna andra generationen svenskar vilket inte syns på SCBs statistik. 

Den tredje hypotesen att få ickekoreaner antagligen går till församlingarna verkar stämma då 

det har framkommit att det totalt i alla församlingarna bara går en handfull ickekoreaner. 

I att församlingarna kunde ha nära förhållande till andra icke koreanska samfund verkar den 

hypotesen åtminstone delvis stämma då alla församlingar jag talade med delar/lånar/hyr lokal 

i en svensk kyrkas lokal. Dessutom är de två största församlingarna också medlemmar i ett 

svenskt samfund. Vad som dock talar emot hypotesen delvis är att trots sitt medlemskap i 

svenska samfund verkar den faktiska kontakten och samarbetet inte vara särskilt djupgående. 

Kyrkornas sociala funktion har på sätt och vis visat sig vara mindre än vad jag först tänkte i 

och med att det huvudsakligen är Koreanska Skolan som verkar ha rollen av att förmedla 

språk och traditionell kultur. Samtidigt håller alla församlingar ett flertal kyrkoaktiviteter 

varje vecka som kan fylla en viktig social funktion hos medlemmarna. Detta känns dock som 

om jag inte har tillräckligt med material för att kunna svara på i den här undersökningen. 

I den mån då pastorerna talade om föräktenskapliga sexuella relationer och samkönade 

förhållanden var de emot detta. Men tyvärr kom dessa ämnen inte upp när jag talade med 

Immanuelskyrkans koreanska församlings pastor. 

Angående bristen på nya invandrare har det faktumet delvis har bidragit till åldrande 

församlingar. Detta verkar dock inte vara det huvudsakliga problemet i alla fall bland två av 

tre församlingar. Vad som istället orsakar problem i dels Immanuelskyrkans koreanska 

församling och Full Gospel Church har historiskt varit; splittringar av kyrkan, stora avhopp av 

församlingsmedlemmar till andra kyrkor och en svårighet att hålla kvar andra generationen 

koreaner i församlingen. Det är möjligt att situationen dock skulle ha sett annorlunda ut med 

ett större antal koreaner som hade invandrat till Sverige men det känns inte som om jag kan 

knyta en svaghet i kyrkor till en låg koreansk invandring från mitt material. Det är dock 

möjligt att en sådan svaghet kanske kommer bli synlig i samband med att den första 

generationen koreaner kommer att försvinna. 
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Avslutningsvis vill jag identifiera att en givande fortsättning på arbetet som vore att intervjua 

församlingsmedlemmar i de olika församlingarna genom vilket man skulle kunna komma än 

närmare den svenskkoreanska kristna erfarenheten. 
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9 Bilagor 

9.1 Undersökningen 

Grundläggande frågor om församlingen 

1 Hur många medlemmar finns det i församlingen? 

2 Berätta om församlingens historia? 

3 Vilket samfund tillhör kyrkan? 

4 vilka andra koreanska församlingar känner du till i Stockholm?  

Om pastorn 

1 Hur länge har du varit i Sverige? 

2 Hur är det att leva i Sverige som korean och kristen? 

3 Finns det något speciellt som du tycker gör det svårt/bra att vara pastor i Sverige? 

Om Koreanska kristna 

1 Varför tror du koreaner går till koreanska kyrkor i Sverige? 

2 Skiljer sig koreanska kristna från andra kristna i Sverige? 

3 Tror du det är annorlunda att vara korean och kristen i ett land som Sverige än ett land som 

USA? 

Kyrkans aktivteter 

1 Berätta för mig vad som händer under en vanlig vecka i församlingen? 

2 Finns det andra aktiviteter som ni håller då och då? 

3 Hur når ni ut för att få nya medlemmar? 

Kyrkans organisation 

Berätta om hur kyrkan organiseras och rollfördelningen? 

Kyrkans roll i stort 

1 Vad ser du som er kyrkas huvudsakliga roll i Sverige? 

2 Har kyrkan någon speciell roll att förmedla den koreanska kulturen? 

3 Har er församling någon kontakt med någon eller några icke koreanska församlingar? 

Problem & möjligheter 

1 Finns det något eller några saker i er församling som du tycker fungerar speciellt bra? 

2 Finns det något speciellt som ni funderar på att börja göra i framtiden? 

3 Är det något problem som du tror ni behöver arbeta mer på för att lösa i församlingen? 

Övrigt 

Finns det något som du skulle vilja prata om som vi inte har tagit upp? 

 


